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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 19/ 264ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم م ع 

  ,December 08 2019 ،كانون األول 08األحد 

 التقرير حصيلة لمتابعة اإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 المعلومة االقتصادية والبيانات. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، 

 وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات لتحقيق الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن 

 المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. المصدر 

 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق – كلية االقتصاد                                                                     

أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من مالحظة: 

 القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 فيسبوك" تصدم سوق العمالت الرقمية... و"بتكوين" تتصدر قائمة الخسائر العنيفة" - 1

 مليار دوالر 41.5الكبار تخسر  6لـتأجيل إطالق "ليبرا" يثير فوضى في السوق... وا

  2019سبتمبر  28السبت  صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي 

 

 (% )أ.ف.ب64الخسائر تضرب عملة بتكوين األكثر قوة في سوق العمالت الرقمية بنسبة 

%، 20العمالت الرقمية خسائر حادة وعنيفة لترفع خسائرها األسبوعية إلى ما يقرب من  تكبدت

 تزامناا مع إعالن لشركة "فيسبوك" شكل صدمة للمستثمرين في سوق العمالت الرقمية.

وقال مدير المؤسسة المشرفة على عملة "ليبرا" المشفرة، إن إطالق شركة "فيسبوك" للعملة قد 

 لجة بواعث القلق التنظيمية المثارة في أنحاء العالم.يتأجل من أجل معا

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت قبل ثالثة أشهر خططا إلطالق العملة الرقمية في يونيو 

)حزيران( من العام المقبل، في شراكة مع األعضاء اآلخرين باتحاد ليبرا الذي أقامته شركة 

 ع.التكنولوجيا األميركية العمالقة إلدارة المشرو

لكن المحاولة الهادفة لنشر استخدام العمالت الرقمية القت تشككا تنظيميا وسياسيا عالميا منذ ذلك 

 الحين، مع تعهد فرنسا وألمانيا بمنع ليبرا من التداول في أوروبا.

وقال برتراند بيريز، العضو المنتدب التحاد "ليبرا"، إن النقاشات مستمرة مع الجهات التنظيمية 

وأماكن أخرى لتهدئة المخاوف. وأضاف بشأن موعد يونيو )حزيران( من العام المقبل  في أوروبا

كان ذلك نجمنا الهادي"، مضيفا "أن  المقرر إلطالق العملة، "عندما أصدرنا اإلعالن في يونيو 

 تأجيال لربع سنة أو ربعين لن يكون مشكلة".

وأن نكون على يقين من مشاركتها لنا وتابع: "المهم هو أن نمتثل لمتطلبات الجهات التنظيمية 

وارتياحها التام لحلولنا. نعي أنه سيتعين علينا أن نجيب عن العديد من األسئلة من الجهات التنظيمية 

 على ضفتي األطلسي، ومن أجزاء أخرى من العالم".

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721


  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

4 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                       سورية  12341دمشق ص ب 

مة ستكون ليبرا، التي أُعلنت في إطار مساعي فيسبوك لدخول مجال التجارة اإللكترونية، مدعو

باحتياطي أصول حقيقية، بما في ذلك ودائع مصرفية وأوراق مالية حكومية قصيرة األجل، مع 

عضوا. ويستهدف ذلك الهيكل تدعيم الثقة واحتواء تقلبات  28خضوعها إلشراف االتحاد المؤلف من 

 األسعار المستشرية في العمالت المشفرة بما يجعلها غير عملية للتجارة والمدفوعات.

 ك" تفاجئ السوق وتعلن تأجيل إطالق "ليبرا""فيسبو

وخالل األسبوع الماضي، قال ديفيد ماركوس، المسؤول التنفيذي الذي يقود المشروع في 

 .2020"فيسبوك"، إن الشركة ال تزال تستهدف إطالق العملة الرقمية في 

العام المقبل، وأبلغ صحيفة "إن.زد.زد" السويسرية أن "الهدف ال يزال يتمثل في إطالق ليبرا 

حتى ذلك الحين، سيتعين علينا معالجة جميع األسئلة على النحو المالئم، وخلق مناخ تنظيمي 

 مناسب".

ويضطلع االتحاد حتى اآلن بدور أقل من فيسبوك في إدارة المشروع، لكن بيريز شدد على أنه 

ئر األعضاء في مستقل عن عمالق التواصل االجتماعي الذي سيكون له صوت واحد شأنه شأن سا

 صناعة القرار داخل االتحاد.

ويضم االتحاد أيضا فودافون وباي بال وماستركارد وفيزا، ويعتزم ضم أعضاء آخرين في 

 المستقبل القريب بما في ذلك بنوك.

وقال بيريز، الذي عمل مديرا كبيرا لهندسة المدفوعات في "باي بال" قبل أن ينضم إلى مشروع 

( الماضي، "من المعروف أن هذا المشروع كانت فيسبوك هي حاضنته وأنه بدأ ليبرا في مايو )أيار

فيها، لكن في مرحلة مبكرة، كان هناك قرار بأنه ينبغي أن يكون للصالح العام ال أن يسيطر عليه 

 كيان واحد".

 مليار جنيه خسائر أسبوعية 50.8

ال عملة "ليبرا" التي دعمت على خلفية هذه التصريحات وربما لتوقعات سابقة بمشكلة ما ستط

قفزات كبيرة في سوق العمالت الرقمية، هوت العمالت الرقمية المشفرة بنسب كبيرة خالل تعامالت 

 األسبوع األخير.

ووفقاا لموقع "كوين ماركت كاسب"، هوت القيمة السوقية المجمعة للعمالت الرقمية خالل 

بعدما تراجعت قيمتها السوقية اإلجمالية من  مليار دوالر 50.8% خاسرة نحو 18.8األسبوع بنسبة 

مليار دوالر في تعامالت  218.5مليار دوالر في تعامالت األحد الماضي إلى نحو  218.5مستوى 

 صباح اليوم السبت.
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% 81.7مليار دوالر بنسبة تتجاوز  41.5عمالت رقمية على خسائر تقدر بنحو  6واستحوذت 

ت الرقمية خالل جلسات األسبوع. لكن عملة "بتكوين" األكثر من إجمالي الخسائر المجمعة للعمال

 % من إجمالي هذه الخسائر.64قوة وانتشاراا في سوق العمالت الرقمية استحوذت على نحو 

 مليار دوالر 32.5"بتكوين" تتصدر الخسائر بـ 

 وعلى صعيد العمالت، وفي الصدارة جاءت عملة "بتكوين"، التي سجلت خسائر تبلغ نسبتها

دوالرا في تعامالت األحد  10070دوالرا منخفضة من مستوى  1819% بعدما فقدت نحو 18

 دوالرا. 8251الماضي لتسجل في الوقت الحالي نحو 

مليار دوالر  32.5% خاسرة نحو 18وعلى مستوى قيمتها السوقية اإلجمالية، فقد هوت بنسبة 

األحد الماضي، لتسجل في الوقت  مليار دوالر في تعامالت 180.7بعدما تراجعت من مستوى 

 مليار دوالر. 148.2الحالي مستوى 

% بعدما انخفض سعرها 17.53في المركز الثاني، جاءت عملة "إيثريوم" التي انخفضت بنسبة 

دوالرا في تعامالت األحد الماضي خاسرة  211دوالرا في الوقت الحالي مقابل نحو  174إلى نحو 

 دوالرا. 37نحو 

مليارات  4% خاسرة نحو 17.54مة السوقية اإلجمالية لعملة "إيثريوم" بنسبة وانخفضت القي

مليار دوالر في تعامالت األحد الماضي لتسجل في الوقت  22.8دوالر بعدما تراجعت من مستوى 

 مليار دوالر. 18.8الحالي نحو 

ستوى % بعدما هوت قيمتها من م13فيما حققت عملة "إكس ريبل" خسائر تبلغ نسبتها نحو 

دوالر خاسرة  0.242دوالر في تعامالت األحد الماضي لتسجل في الوقت الحالي مستوى  0.278

 دوالر. 0.036نحو 

مليار دوالر بعدما انخفضت  1.6% خاسرة نحو 13.3وانخفضت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة 

والر في الوقت مليار د 10.4مليار دوالر في تعامالت األحد الماضي إلى نحو  12من مستوى 

 الحالي.

دوالرات في تعامالت  308% متراجعة من مستوى 28وتراجعت عملة "بتكوين كاش" بنسبة 

 دوالرا. 86دوالرا في الوقت الحالي خاسرة نحو  222األحد الماضي إلى نحو 

مليار دوالر بعدما انخفضت من  1.5% خاسرة نحو 27.3وهوت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة 

مليارات  4مليار دوالر في تعامالت األحد الماضي لتسجل في الوقت الحالي مستوى  5.5 مستوى

 دوالر.
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% بعدما انخفضت قيمتها من مستوى 22.8وحققت عملة "ليتكوين" خسائر بلغت نسبتها نحو 

دوالرا خاسرة نحو  56دوالر في تعامالت األحد الماضي لتسجل في الوقت الحالي مستوى  72.62

 الر.دو 16.62

% خاسرة نحو مليار دوالر بعدما تراجعت من 22.2وانخفضت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة 

 مليار دوالر في الوقت الحالي. 3.5مليار دوالر في تعامالت األحد الماضي إلى نحو  4.5مستوى 

دوالر في الوقت  2.87% بعدما هوى سعرها إلى نحو 25وتراجعت عملة "إي أو إس" بنسبة 

 دوالر. 0.96دوالر في تعامالت األحد الماضي خاسرة نحو  3.83الي مقابل نحو الح

مليار دوالر  0.9% خاسرة نحو 25.7وهوت القيمة السوقية اإلجمالية لعملة "إي أو إس" بنسبة 

مليار دوالر في تعامالت األحد الماضي لتسجل في الوقت الحالي  3.5بعدما انخفضت من مستوى 

 الر.مليار دو 2.6نحو 

 فوضى كبيرة في سوق العمالت الرقمية

في تقرير حديث لـ"فوربس"، أشار الكاتب بيلي بامبرو المتخصص في التكنولوجيا واالقتصاد 

إلى الفوضى التي أصابت البتكوين في ظل تصريحات رئيس فيسبوك حول العملة الرقمية "ليبرا". 

انوا يأملون في أن يعطي اإلطالق المرتقب وتسببت الخسائر الحادة في مفاجأة المستثمرين الذين ك

 بشدة لمنصة "باكت" للعمالت االفتراضية دفعة للبتكوين.

وفي تصريحات حديثة، كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك "مارك زوكربيرغ" أن عملته 

تكوين في الرقمية "ليبرا"، التي يُنسب لها الفضل إلى الحد الكبير في إثارة االتجاه الصعودي لعملة الب

 كما كان متوقعاا في السابق. 2020وقت سابق هذا العام، قد ال يتم تدشينها في عام 

وقال زوكربيرغ، في تعليقاته مع صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، "من الواضح أننا نريد 

تابع، المضي قدماا في مرحلة ما قريباا، وأن هذا األمر لن يستغرق سنوات عديدة حتى اإلطالق". و

 "لكن التركيز في الوقت الراهن ينصب على التأكد من أن القيام بهذا األمر يتم بشكل جيد".

وتعرضت عملة فيسبوك "ليبرا" إلى معارضات في أنحاء العالم، حيث حذرت الدول بما في ذلك 

دونالد  الهند وفرنسا والواليات المتحدة من أنها ستقوض عمالتهم المحلية. كما شن الرئيس األميركي

ترمب هجوماا عنيفاا على "ليبرا" و"البتكوين" والعمالت المشفرة في وقت مبكر من هذا العام، هذا 

 بخالف الموقف العنيف من قبل البنوك المركزي من عملة "ليبرا" المرتقبة.

وأضاف زوكربيرغ أن العديد من األشخاص لديهم تساؤالت ومخاوف، قائالا، "نحن ملتزمون 

 أننا نعمل من خالل كل هذا قبل المضي قدماا".بالتأكد من 
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وعلى خليفة هذه التصريحات اتجهت سوق العمالت الرقمية المشفرة إلى الخسائر، فيما تأتي 

موجة البيع في عملة "بتكوين" بعد اإلطالق عديم التأثير لمنصة العمالت االفتراضية "باكت"، التي 

اهي بأن عمالق البرامج "مايكروسوفت" وسلسة مقاهي تم اإلفصاح عنها في العام الماضي وسط التب

 "ستاربكس" من ضمن شركائها.

https://www.independentarabia.com/node/59761/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%81%D9%
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منذ سنوات والعالم ينتظر مفاجأة صينية، لذلك عندما أعلن الصينيون عن مشروعهم الكبير 

 .فإن أحداا لم يفاجأ« الحزام والطريق»

فأن تغرقنا الصين بسلعها، وأن تغدو الدائن األكبر في العالم، وأن تمتلك كل هذه الفوائض 

 .د، بهذا الحياء المصطنع، هو أمر يجافي منطق التاريخالمالية.. ثم تبقى هكذا إلى األب

، وألن الصينيين يرون في إنجازاتهم المعاصرة «واقع على تخوم األسطورة»وألن الصين 

، لذلك «تضيء الكون وتحفظ توازن األرض»امتداداا ألمجاد ماضيهم، عندما كانت المملكة الوسطى 

 !من مشروع إحياء طريق الحرير..؟ أكثر« العصر الصيني»فال شيء جدير بافتتاح 

في المنتدى الذي استضافته بكين إلعالن مشروع مستقبلها، اجتمع الرئيس الصيني شي جينبينغ 

مليار دوالر، وتسجيل صفقات وصل  64بلداا، معلنين توقيع اتفاقيات بـ  37ورؤساء دول وحكومات 

 .تريليون دوالر 3.67إجمالي قيمتها إلى 

صديقة للبيئة ومستدامة ماليا، « طرق الحرير الجديدة»تعهدهم بأن مشاريع وأكد المجتمعون 

إن إقامة بنية تحتية شاملة عالية الجودة قادرة على البقاء ومقاومة »وقال جينبينغ أمام الحضور: 

سينضم »وأضاف: «. للمخاطر وبأسعار معقولة ستساعد الدول على االستفادة الكاملة من مواردها

صدقاء والشركاء لمبادرة الحزام والطريق، وسيكون التعاون أكثر تطورا وإشراقا من المزيد من األ

 .«مختلف الجوانب

 .يمضي قدماا « الحزام والطريق»إذاا فمشروع الصين الكبير 
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 حديد وحرير

اختارت الصين أن تعبر إلى المستقبل على جسر طريق الحرير، هذا المشروع القديم الذي يزيد 

سنة )نحو القرن الثاني قبل الميالد(. كان طريق الحرير يمتد من الصين عبر آسيا عمره على ألفي 

الوسطى إلى شواطئ المتوسط، ومن هناك يمتد بحراا إلى أوروبا التي كانت تستقبل البضائع اآلسيوية 

 ..الثمينة، حينها، من الحرير والمنسوجات والخزف والتوابل والورق والبارود

والطرق البرية التجارية، ضم الطريق شبكة بحرية من الموانئ الرئيسية  وإضافة إلى المسارات

في الدول التي ترتبط مع الصين بعالقات تجارية. وقد تراجعت أهمية الطريق بعد إدخال األوروبيين 

 .لتحسينات كثيرة على أنظمة النقل البحري، وتعاظم دور قناة السويس في التبادل التجاري العالمي

، وأثناء زيارته كازاخستان، وقف الرئيس الصيني ليعلن عودة طريق الحرير، 2013في العام 

حزام واحد طريق »قائالا إنه حجر الزاوية للسياسة االقتصادية الصينية. كان اسم المشروع وقتئذ 

 .«مبادرة الحزام والطريق»، وسرعان ما تغير االسم إلى «واحد

، «خطة تشغيليّة لمبادرة الحزام والطريق»قة تسمى أعلنت الحكومة الصينية ور 2015في العام 

تضّمنت الخطوط العريضة للمبادرة التي دعت دول آسيا والعالم إلى االنضمام إليها، وجعلت 

المشاركة في البنك اآلسيوي لتنمية البنية التحتية ـ الذي تساهم فيه الصين بحصة األسد ـ المدخل 

 .للمشاركة في هذه المبادرة

ليوم عدد المشاركين في المبادرة قرابة سبعين دولة، وليست كلها دوالا آسيوية أو دوالا وقد بلغ ا

 .من العالم الثالث؛ بل شاركت فيها دول أوروبية كألمانيا وبريطانيا

، عبر ربط شبكات السكك الحديدية بين الصين 1990ورغم أن المخطط كان ممكناا في العام 

عندما وصل أول قطار للصين قادماا  2008تكون انطلقت فعلياا سنة  وكازاخستان، إال أن الفكرة ربما

 .من ألمانيا

ويهدف المشروع الصيني إلى تحسين الروابط التجارية العابرة للقارات عبر بناء طرقات وسكك 

حديدية ومناطق صناعية، ما يعيد ربط المدن الصينية بالوجهات التجارية في آسيا وروسيا وأوروبا. 

مليارات دوالر على تحسين الطرق وشبكة السكك الحديدية، كما يجري  9زاخستان وستنفق كا

اإلعداد لخط حديدي جديد )سيكلف مليارات الدوالرات(، يقال إنه سيجعل زمن الرحلة من ساحل 

ساعة فقط بدالا من ثالثة أيام، وهناك خط آخر من جاكرتا  12البحر األحمر إلى أديس أبابا 

اندونغ عاصمة مقاطعة جاوة، سيعمل على تقليص زمن الرحلة من ثالث ساعات اإلندونيسية إلى ب

 .دقيقة 40إلى 
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كما يضم طريق الحرير الجديد مجموعة من المسارات البحرية التي تسعى الصين من خاللها 

لتأسيس تعاون مثمر مع الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وآسيا وطريق بحر 

 .الروسي الشمال

مليارات دوالر لتطوير موانئ لتصدير المواد الغذائية  8وقد وقعت إيطاليا على اتفاقيات بقيمة 

والمنتجات إلى الصين. أما في باكستان فيجري تحديث الموانئ الواقعة في جوادار وكراتشي، لتكون 

 .منصات لشحن البضائع الصينية إلى أفريقيا وغرب آسيا

 تكاليف باهظة

مليار دوالر كقروض للدول المشاركة، مؤكدة أنها تخدم متطلبات  890صين نحو وضعت ال

 .المشروع بمعزل عن أي شروط سياسية

ولتسهيل عملية االقتراض وبالتالي تسريع إنجاز طريق الحرير الجديد، أنشأت الصين البنك 

سبق ذلك أيضا اآلسيوي لالستثمار، بمليارات الدوالرات لتمويل المشاريع الخاصة بالطريق. و

مع البلدان األعضاء األخرى في مجموعة البريكس )البرازيل وروسيا « التنمية الجديد»إنشاؤها بنك 

والهند وجنوب أفريقيا(، وهما المؤسستان اللتان ستستفيدان من الفائض المالي الكبير لدى الصين، 

 .والذي يمكن استثماره لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ برامج المشروع

صندوق طريق »كما أنشأت بكين صندوقاا لتمويل المشاريع المرتكزة على المبادرة سمته 

، وقد اختلف الخبراء في تقدير القيمة المتوقعة لمشاريع المبادرة اختالفاا كبيراا، إذ إن بعضهم «الحرير

، وينبع هذا يقدر التكلفة بنحو تريليون دوالر، وآخرين يقدرونها بثمانية تريليونات دوالر أميركي

التفاوت أساسا من أّن المبادرة ما زالت في مرحلة سيولة، ولم يتحّدد بشكل نهائي الشركاء فيها 

 .والمشاريع التي سيتم تبنيها

وقد سبق للحكومة الصينية أن أعلنت أنها رصدت مئة وأربعة وعشرين مليار دوالر ككلفة أولية 

بنية إنشاء موانئ وطرق وسكك حديد في الدول المستهدفة إلنشاء البنية التحتية للطريق، وتشمل تلك ال

بالمبادرة لكي يصار إلى ربطها بعضها ببعض، وفي نهاية المطاف بالموانئ الصينية التي خصصت 

 .لهذا المشروع الضخم

األميركية لألبحاث االقتصادية المتخصصة في « آر دبليو آر أدفايسري»وحسب بيانات مؤسسة 

مليار دوالر في مشروعات بنى أساسية  700نحو  2013بكين أنفقت منذ عام الصين وروسيا، فإن 

 .دولة 60في أكثر من 

 عندما يحين القطاف
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، إلى حلول لمشاكل مزمنة عانت منها عقودا، «الحزام والطريق»تسعى الصين، من خالل 

ي أن تتمكن من أبرزها: ردم الفجوة التنموية بين شرق الصين وغربها. إذ تأمل الحكومة الصينية ف

تحويل مناطق غرب الصين وجنوب غربها إلى مناطق نامية ومتقدمة اقتصاديا كما هي حال المناطق 

الواقعة في الشرق، وذلك عبر تمكينها من أن تكون محطة أساسية على طريق الحرير مع ما يفرضه 

 .هذا التموضع من متطلبات تنموية على كافة الصعد

واق جديدة لتصريف اإلنتاج الصناعي الفائض عن استهالكها وتهدف الصين إلى إيجاد أس

مليار طن من  1,1المحلي. مثالا، تشير صحيفة نيويورك تايمز األميركية إلى أن الصين تنتج نحو 

مليون طن. وهي تأمل من مبادرة الحزام والطريق أن  800الفوالذ سنوياا، لكنها ال تستهلك داخلياا إال 

 .تستوعب ما تبقى

على المستوى الخارجي فإن المبادرة من شأنها تمكين الصين من التحكم في تدفق التجارة أما 

العالمية عبر الدول المرتبطة بالمشروع والموزعة على ثالث قارات، األمر الذي سيعود على 

االقتصاد الصيني بفوائد كبرى ناتجة من زيادة حجم تلك التدفقات كون المبادرة ستخفض تكاليف 

 .فضالا عن أنها تختصر مسافات تسليم البضائع وتفتح أسواقاا جديدة للمنتجات الصينيةالنقل، 

وتجدر اإلشارة إلى أن الدول الواقعة على خط طريق الحرير الجديد، يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 

% من موارد 75% من مجموع سكان العالم و70% من إجمالي المجموع العالمي، وتحوي 55نحو 

معروفة عالمياا، األمر الذي سيجعل هذا الطريق عند اكتماله أحد أهم الشرايين االقتصادية الطاقة ال

 .العالمية

 وطأة التنين

بعد بضع سنوات على إطالقها، باتت مبادرة الحزام والطريق في مواجهة انتقادات على 

 .الصعيدين المحلي والخارجي

تبذير للموارد المالية الصينية في تمويل على الصعيد المحلي، يرى العديد من الصينيين أنها 

مشروعات ضخمة في دول قد ال تكون حليفة للصين في المستقبل، وسط المناخ الجيوسياسي المتقلب 

أميركا »وضغوط واشنطن المتصاعدة على دول العالم في عهد الرئيس دونالد ترامب وسياسات 

صبحت دول عدة تتخّوف من الهيمنة الصينية وعلى الصعيد الدولي أ«. الوالء مقابل الدعم»و« أوالا 

 .على اقتصادها

الحزام »وعلى الرغم من أن القروض التي تقدمها بكين لتمويل المشروعات الواقعة ضمن 

تختلف في شروطها عن شروط اإلقراض الغربية، إذ إن بكين ال تطالب شركاءها بتلبية « والطريق
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ستقرار المالي، إال أن هناك كلفة كبرى تدفعها الدول شروط مثل محاربة الفساد وحقوق اإلنسان واال

 للتمويالت الصينية. منها مثالا إنعاش الفساد الحكومي وزيادة المديونية المستقبلية

، فإن القروض التي تقدمها الصين تكون الفائدة عليها أعلى «فورن بوليسي»وحسب تقرير لـ 

ة، ويرى مراقبون أنه بسبب هذه الفائدة المرتفعة % عن تلك التي تقدمها المؤسسات الغربي5.0بنحو 

 .والفساد االقتصادي فإن باكستان، مثالا، تواجه أزمتها المالية

كما يشير البعض إلى تجربة الحزام والطريق في أفريقيا، فرغم الترحاب الذي وجدته المبادرة 

الصناعة والزراعة والتربية  الصينية في البداية، ثبت الحقاا أنها قتلت مئات المشاريع الصغيرة في

 .واللحوم، إذ سيطرت الشركات الصينية على هذه الصناعات وأنهت مشاريع االقتصاد االكتفائي

ومن بين االنتقادات التي وجهت إلى المشروعات الصينية في أفريقيا كذلك أن الشركات الصينية 

ا في نفس الوقت ساهمت في إثراء تستخدم العمال والموظفين الصينيين بدالا من المحليين، كما أنه

 .الساسة والمسؤولين الحكوميين في المناطق التي نفذت فيها مشروعات

وفي ماليزيا سقطت حكومة نجيب رزاق، المتهم بالفساد وسرقة المال العام، عبر حملة انتخابية 

ها مشروع شرسة قادها مهاتير محمد الذي سرعان ما ألغى عدة مشاريع صينية في ماليزيا، من بين

مليار دوالر. ومشروع آخر ألنابيب  20سكك حديدية ضمن مبادرة الحزام والطريق، تبلغ كلفته 

 .مليار دوالر 2.3الغاز الطبيعي بكلفة 

 أعين متربصة

منذ انهيار االتحاد السوفياتي بداية تسعينيات القرن الماضي، ورغم السياسة المتحفظة التي قادها 

انغ زيمين، فإن الواليات المتحدة استشعرت خطورة نمو الصين الرئيس الصيني السابق جي

االقتصادي وما يمكن أن يشكله من تهديد لسيادتها العالمية، وبناء على ذلك وضعت مجموعة من 

 .الخطط الحتواء الصين على المستوى الدولي واإلقليمي

لورت عبر تطورت هذه الخطط خالل عهد الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، وتب

، التي «التجارة عبر الهادي»، ومعاهدة التجارة الحّرة المسمى «محور آسيا»مشروعين هما مشروع 

ضمت كل دول شرق آسيا باستثناء الصين، واعتمدت على توفير حوافز اقتصادية لهذه الدول لتجعل 

 .ارتباطها بأميركا أقوى من ارتباطها بالصين

، «الحزام والطريق»الغضب الجماهيري من الفساد في دول  وتسعى الواليات المتحدة الستغالل

على محاولة هيمنة بكين على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. « آبيك»إذ سلطت الضوء خالل قمة 
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ووجه نائب الرئيس األميركي مايك بنس انتقادات مباشرة للمبادرة الصينية على هامش القمة، 

 .«ديون تعرض سيادتها للخطردول المنطقة يجب أال تقبل ب»موضحاا أن 

كذلك تعهّد بنس بإطالق مبادرة تمويلية مع حلفاء غربيين لرد منسق على مبادرة الحزام 

مليار دوالر لمشروع للكهرباء  1.7والطريق الصينية، من خالل التعهد بتمويل مشترك تبلغ قيمته 

 .واإلنترنت في بابوا غينيا الجديدة

الرسوم التجارية، إلى عرقلة النمو االقتصادي الصيني وحرمان وتسعى الواليات المتحدة، عبر 

 .بكين من التمدد اقتصادياا في آسيا وأوروبا

طريق الحرير القديم عبرته السلع الصينية األسطورية: الحرير والخزف والورق والبارود.. وفي 

 صدر: األيامالم…طريق الحرير الجديد يبدو أن الصين تريد إضافة سلعة أخرى: زعامة العالم

http://syrianexpert.net/?p=43404 

 

 بخطوات صغيرة لكن كثيرة".. الصين تخطط للهيمنة على نفط العراق" - 3

 2019ديسمبر،   02

 .وقد يأتي يوم تصبح الصين اآلمر الناهي بحسب مصدر عراقي

ز في الشرق األوسط مع إعالن الواليات المتحدة نيتها عدم بدأت طموحات الصين وروسيا تتعز

، "برايس أويل" المشاركة في أية أعمال عسكرية في المنطقة، وبدأت الصين وفقا لتقرير نشره موقع

 .خطوات تدريجية للهيمنة على نفط العراق

بالنسبة لروسيا، يشكل الشرق األوسط محورا عسكريا رئيسيا يمكنها من خالله التأثير على 

الغرب والشرق، ويمكنها استخدامه لمراقبة تدفقات النفط والغاز الضخمة في كال االتجاهين، وفقا 

 .للموقع

ء عن الشرق األوسط، وخاصة إيران والعراق، إذا أرادت أما الصين فال يمكنها االستغنا

 ."الوصول إلى أوروبا إلنجاح مشروع "حزام واحد، طريق واحد

 .وأفاد الموقع بأن العراق منح عقدا لشركة صينية غير معروفة إلى حد ما

 121ويتعلق األمر بمجموعة هندسة البترول والبناء الصينية التي فازت بعقد هندسي بقيمة 

يون دوالر لتطوير المنشآت المستخدمة الستخالص الغاز أثناء إنتاج النفط الخام في حقل غرب مل

 .جنوبي العراق 1القرنة 

http://syrianexpert.net/?p=43404
http://syrianexpert.net/?p=43404
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Superpowers-Battling-Over-Iraqs-Giant-Oil-Field.html
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Superpowers-Battling-Over-Iraqs-Giant-Oil-Field.html
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شهرا، إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية  27ويهدف المشروع الذي من المقرر أن يكتمل في غضون 

 .للنفط الخام في الحقل

وء عليهما في إعالن الصفقة، وهما: أوال، أن ويشير التقرير إلى أن هناك عاملين لم يسلط الض

المجموعة فرع تابع للشركة الرئيسية للصين في قطاع النفط والغاز، وهي شركة البترول الوطنية 

 .الصينية، وثانيا أن المشروع سيشمل أيضا تطوير احتياطيات النفط في غرب القرنة

بقليل من تسعة مليارات برميل، ولكن  ، أقل1المستوي الحالي الحتياطيات النفط في غرب القرنة 

مليار برميل من احتياطيات  43الموقع جزء من خزان غرب القرنة الضخم الذي يضم ما ال يقل عن 

 .النفط الخام، حسب ما نقل التقرير عن مصدر يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط العراقية

 .ع مثالي للحصول على موطئ قدموبالنسبة للصين، فإن األمر يتعلق دائما بوضع نفسها في موق

 -الذي يتوفر على بعض أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم -وأضاف التقرير أن العراق 

يتوسل إلى جارته إيران كل عام الستيراد الكهرباء لسد العجز الكبير الذي يعانيه خاصة في شهور 

 .الصيف

متر مكعب من  3,500,000,000,000لي ووفقا لوكالة الطاقة الذرية، فإن العراق لديه حوا

عام من استهالك العراق  200احتياطيات الغاز المؤكدة، والتي ستكون كافية لتوفير ما يقرب من 

 .الحالي للغاز

ومع ذلك، فإن هذه االحتياطات المؤكدة ال توفر صورة دقيقة إلمكانات العراق اإلنتاجية على 

 .مطاف قد تكون أكبر بكثيرالمدى الطويل، وأن الموارد في نهاية ال

والصين، يوضح التقرير، تعرف كل هذا وتوصلت إلى أنها ال يمكن أن تخسر بتوسيع أنشطتها 

 .في العراق بهذه الطريقة

ومع ذلك، فإن الصين اآلن حذرة جدا من أن ينظر اليها في إيران أو العراق على أنها تحاول 

ن أن هذا ما تخططه لكليهما، لكنها تتخذ خطوات تحويل البلدين إلى "دول زبونة"، على الرغم م

صغيرة وتدريجية كثيرة، في لحظة معينة في المستقبل ستنتبه الحكومة في العراق "أو إيران" 

 .فتكتشف أن الصين هي اآلمر الناهي، حسب ما قال مصدر عراقي

 منقول
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 : االقتصاد العالمي باللغة البولونية واإلنكليزية –ثانياا 

4 - Minister Emilewicz prognozuje, ile wyniosą podwyżki cen prądu 2020 r. 
MARIUSZ JANIK - 4 GRUDNIA 2019 

 Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiebiorczosci i Technologii. Fot. 

Robert Gardzinski/Fotorzepa 31.10.2018. Warszawa. 

Potwierdzają się przypuszczenia ekspertów i oczekiwania branży energetycznej: 

najwyraźniej rząd Mateusza Morawieckiego nie ma zamiaru przedłużać „zamrożenia 

cen” energii. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła to właśnie w rozmowie z 

busienssinder.com.pl. 

– Nie będzie dalszej interencji legislacyjnej w zakresie Regulacji cen energii. Rynek 

rządzi się swoimi prawami i według mojej wiedzy nigdzie nie trwają prace związane z 

legislacją wstrzymującą wzrost cen – twierdzi Emilewicz. 

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że wszyscy gracze z rynku energetyki w 

swoich taryfach na 2020 r. przewidują podwyżki. Jak wysokie one będą, zdecyduje 

prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który rozpatruje wnioski – i zapewne nieco 

utemperuje plany koncernów. 

Jak się wydaje, podziela tę opinię również minister Emilewicz. – Osobiście nie 

spodziewam się drastycznego wzrostu – zastrzega szefowa resortu rozwoju. – Na 

poziomie gospodarstw domowych może to być około 10 proc. – skwitowała. Jeszcze 

kilka dni temu w odpowiedzi na podobne pytanie, Emilewicz dopuszczała możliwość, że 

podwyżki mogą nie przekroczyć pułapu 5-7 proc. 

Na poziomie gospodarstw domowych podwyżka cen energii może wynieść około 10 

proc. – mówi emilewicz. 

To nieco mniej niż przewidywała w rozmowie z nami szefowa Forum Energii, Joanna 

Maćkowiak-Pandera, która prognozuje podwyżki na poziomie 15-20 proc. dla 

gospodarstw domowych. Nasi rozmówcy podkreślają jednak, że zmiany w taryfach i 

urealnienie cen w największym stopniu dotknie sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

– którego nie chronił (i nie chroni) praktycznie żaden z mechanizmów wprowadzonych 

https://energia.rp.pl/author/mariusz-janik
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przez poprzedni rząd w ramach operacji „zamrożenia” cen. Oznacza to, że podwyżki dla 

biznesu będą na pewno wyższe niż dla gospodarstw domowych. 

https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/ceny-energii/19505-minister-emilewicz-prognozuje-ile-wyniosa-podwyzki-cen-

pradu-2020-r?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-

002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TO_BYL_DZIEN 

 

5 - Niestety, nie będzie dobrze 

 Janusz Jankowiak  02.12.2019  

Podtrzymuję prognozy przybierającego na sile spadku dynamiki PKB, nawet do 1,5 

proc. w 2021 r. Cykliczne odbicie wzrostu czeka nas dopiero w 2022. 

Konsens prognoz rynkowych dla bilansu ryzyk w polskiej gospodarce jest 

dramatycznie błędny. Zakłada umiarkowane tempo wytracania przez nią wzrostu i 

stopniowy powrót inflacji do 2,5-proc. celu NBP. Nieco zmieniły ten konsens dane GUS 

o PKB w III kwartale. Spadek dynamiki wzrostu poniżej 4 proc. po raz pierwszy od IV 

kwartału 2016, a zwłaszcza dekompozycja wzrostu, skłonił sporo analityków do 

przytomnej obniżki prognoz wzrostu gospodarczego. Na razie tylko w 2020 r. 

Brak jednak refleksji nad przebiegiem procesów inflacyjnych w okresie 

oddziaływania polityki pieniężnej. Inflacja po chwilowej górce w I kwartale 2020 r. ma 

opadać w kierunku celu NBP. Potencjał dla wzrostu inflacji bazowej ma zaś wygasać. 

Dlaczego wskazania umiarkowanie wolniejszego wzrostu i wolniejszej inflacji są 

obciążone sporym błędem? 

BEZ INWESTYCJI 

Zacznijmy od prognoz PKB. Głównym motorem wzrostu pozostaje konsumpcja, ale 

jej wkład do dynamiki PKB maleje. W II kwartale sięgał 2,5 pkt proc., w III spadł już do 

2,2 pkt proc. Dynamika spożycia prywatnego spada poniżej 4 proc. r./r. I znów zagadką 

jest, dlaczego pomimo nowej fali transferów z budżetu nie rośnie wartość dodana w 

sektorze usług. Dlaczego dochody rozporządzalne nie wspierają konsumpcji tak, jak 

oczekiwano? Albo statystyka nie doszacowuje zakupów w małych sklepach 

zatrudniających poniżej dziewięciu osób, albo część dochodów jest odkładana na 

trudniejsze czasy. 

https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/ceny-energii/19505-minister-emilewicz-prognozuje-ile-wyniosa-podwyzki-cen-pradu-2020-r?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TO_BYL_DZIEN
https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/ceny-energii/19505-minister-emilewicz-prognozuje-ile-wyniosa-podwyzki-cen-pradu-2020-r?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TO_BYL_DZIEN
https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/ceny-energii/19505-minister-emilewicz-prognozuje-ile-wyniosa-podwyzki-cen-pradu-2020-r?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TO_BYL_DZIEN
https://www.rp.pl/autor/344/janusz-jankowiak
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Jeśli pojawiają się oszczędności, to nie trafiają na depozyty bankowe, które są 

stabilne. Niewiele wiemy o oszczędnościach w gotówce. Rośnie popyt na obligacje 

detaliczne, ale to nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy oczekują „wygładzania 

konsumpcji" przez oszczędności, bo każde plasowanie poza depozytami bankowymi 

zmniejsza ich płynność, ograniczając siłę „wygładzania". Do większych zakupów przy 

gorszych nastrojach mogłyby skłonić konsumentów tylko rosnące oczekiwania 

inflacyjne. Ale nie jest to scenariusz pożądany. 

Dodatni wkład do rocznej dynamiki PKB wciąż mają inwestycje. Ale hamowanie jest 

tu ostrzejsze niż prywatnej konsumpcji: wkład inwestycji między II a III kwartałem spadł 

z 1,5 do 0,8 pkt proc., a ich dynamika z 9,1 do 4,7 proc. r./r. Słabnie popyt inwestycyjny 

dużych firm. A spadek inwestycji majątkowych samorządów i inwestycji publicznych 

jest większy, niż oczekiwano. 

Do przemysłu silniej przenikają negatywne impulsy z recesyjnego otoczenia 

zewnętrznego. Widać to w wartości dodanej, gdzie trwa hamowanie: między II a III 

kwartałem dynamika spadła z 4,4 do 3,4 proc. r./r. Złe nastroje z przemysłu rozlewają się 

na usługi. Tu wzrost wartości dodanej jest symboliczny, bez znaczenia dla dynamiki 

PKB. 

Na produkcję budowlano-montażową wpływa schyłkowa faza wykorzystania 

środków unijnych z kończącej się perspektywy. Dlatego dynamika wzrostu inwestycji 

publicznych finansowanych z funduszy UE, utrzymująca się na przyzwoitym poziomie w 

pierwszych trzech kwartałach, będzie szybko spadać. Cykliczne inwestycje prywatne nie 

mogą zaś rosnąć przy spadającej dynamice PKB i przy niepewności. 

Jeszcze w połowie 2018 r., czyli w górnej fazie wykorzystania funduszy UE, 

dodatkowo napędzanej przez cykl wyborczy, kontrybucja inwestycji samorządowych do 

wzrostu PKB sięgała nawet 1,2 pkt proc. Obecnie samorządy planują cięcia, bo ich 

budżety są obciążone rosnącymi zadaniami zleconymi przez rząd, wyższym kosztem 

usług komunalnych i malejącymi po cięciu PIT dochodami. Przy braku finansowania z 

UE spadek inwestycji o 1/3 (założenie optymistyczne) oznacza ujemną kontrybucję 

podsektora lokalnego do inwestycji publicznych i do PKB. Można szacować, że ujemna 

dynamika inwestycji ogółem obniży dynamikę PKB w 2020 r. o 2,7 pkt proc. 
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Wsparciem dla prognoz hamowania konsumpcji i inwestycji są wyniki ankiety NBP o 

rynku kredytowym w III kwartale. Banki przygotowują się na dłuższe spowolnienie. 

Zaostrzone zostały kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. 

Finansowanie sektora MSP jest mniej dostępne już od końca 2017 r. Na starych zasadach 

banki finansują tylko dobrze znanych dużych klientów korporacyjnych. 

Ujemna kontrybucja inwestycji, niższa dynamika konsumpcji prywatnej, 

umiarkowany spadek wkładu do PKB eksportu netto z 0,8 pkt proc. w III kwartale do 0,5 

pkt proc. przekładać się powinny na spowolnienie wzrostu z 4,1 proc. w tym roku do 2,5 

proc. w 2020. I taki powinien być bazowy scenariusz w bilansie ryzyk dla wzrostu 

gospodarczego. Podtrzymuję prognozy przybierających na sile spadków dynamiki PKB 

w kolejnych kwartałach, nawet do 1,5 proc. w 2021 r. Cykliczne odbicie wzrostu czeka 

nas dopiero w 2022. W dużym stopniu związane ono będzie z poprawą koniunktury 

zewnętrznej. 

RYZYKO INFLACJI 

Inflacja w usługach, szybko zbliżająca się do 5 proc., podniesie wskaźnik inflacji 

bazowej. Około 0,5 pkt proc. może dołoży efekt skoku płacy minimalnej z początkiem 

2020 r. I jeśli obiecana ścieżka wzrostu minimum na kolejne lata zostanie zrealizowana, 

to wzrost inflacji będzie trwały. Dojdą do tego wyższe ceny regulowane. Wciąż źródłem 

niepewności są ceny energii dla gospodarstw domowych, MSP, samorządów. Nie da się 

ich zamrażać w nieskończoność ani w pełni zrekompensować. Efekty wtórne ich wzrostu 

przeniosą się na konsumentów. 

Rynek nadal błędnie interpretuje bilans ryzyk, zakładając, że niższy wzrost skłoni 

RPP do cięcia stóp, bo inflacja będzie niska. Kontrakty terminowe FRA wyceniają już 

spadek stóp o ponad 0,25 proc. Tymczasem inflacja nie będzie niska. Bazowy scenariusz 

mówi, że osiągnie w I kwartale apogeum nieprzekraczające 4 proc. r./r., a potem powinna 

spadać z uwagi na efekt wysokiej bazy, zaznaczający się głównie w cenach żywności. 

Tu wstrząs podażowy musiałby być silniejszy niż w tym roku, aby wskaźniki roczne 

cen żywności wzrosły. Problem w tym, że tak właśnie będzie. Zmiany klimatyczne 

zakłócające cykl wegetacyjny i ostrzejsze wymogi ochrony środowiska podnoszące ceny 

powinny na stałe być uwzględniane w prognozach. A wygląda na to, że nie są, bo modele 

ekonomiczne odmawiają uznania przenikania trwałych szoków podażowych do CPI. 
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Bilans ryzyk makroekonomicznych w Polsce przechyla się coraz mocniej w kierunku 

wolniejszego wzrostu i rosnącej inflacji. To scenariusz niekomfortowy dla wszystkich: 

rządu, banku centralnego, ale i dla konsumentów. 

showclose 

Malejące aż do 1,5 proc. tempo wzrostu w latach 2019–2021, rosnąca trwale ponad 

2,5-proc. cel NBP inflacja, wzrost bezrobocia do 6 proc., stan sektora finansów 

publicznych pogarszający się w wyniku nadmiernych wydatków zdeterminowanych i 

cyklicznie malejących dochodów, aż do oparcia się o traktatową granicę 3-proc. deficytu, 

próby obejścia antycyklicznej stabilizującej reguły wydatkowej, problemy z utrzymaniem 

krajowego ratingu, stan niepewności w otoczeniu zewnętrznym (eskalacja deglobalizacji 

i wzrostu protekcjonizmu) – to wszystko wpływać będzie na gospodarkę w Polsce w 

najbliższych dziewięciu kwartałach. I na taki scenariusz powinniśmy się przygotować. 

Autor jest głównym ekonomistą Polskiej Rady Biznesu, dwukrotnym zwycięzcą 

konkursu NBP i „Rzeczpospolitej" na najlepszego analityka makroekonomicznego roku 
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6 - Wyceny prezesów idą w górę 

  Adobe Stock     Anita Błaszczak 02.12.2019 

Najcenniejszym prezesem na GPW jest Zbigniew Jagiełło z PKO BP, ale najbardziej 

zyskał na wartości szef PZU. 

Odejście Michała Krupińskiego z fotela prezesa Banku Pekao SA obniżyłoby wycenę 

spółki o 511 mln zł – oszacowali eksperci firmy doradczej Martis Consulting w 

przygotowanej przed kilkoma dniami najnowszej edycji raportu „Wycena polskich 

menedżerów", który „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza. Obliczoną w raporcie 

wartość szefa Pekao (na kilka dni przed ogłoszeniem jego odejścia) zweryfikowały 

zniżkujące w poniedziałek notowania banku, po tym jak w piątek po południu na rynek 

dotarł komunikat o nagłej dymisji prezesa i dwóch członków zarządu spółki. Niedługo po 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Opinie/312029890-Niestety-nie-bedzie-dobrze.html
https://www.rp.pl/autor/197/anita-blaszczak
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rozpoczęciu sesji akcje Pekao SA potaniały o 2 proc., czyli o ok. 540 mln zł. Na koniec 

dnia wartość spółki stopniała o ponad miliard, gdy jej akcje spadły o 4,8 proc. 

Jeszcze bardziej kosztowne dla akcjonariuszy – jak wynika z raportu Martis 

Consulting – byłoby odejście Zbigniewa Jagiełły, prezesa PKO BP, który już po raz 

trzeci króluje na podium rankingu najcenniejszych szefów spółek na GPW. W tym roku 

jego wartość sięga niemal 1,3 mld zł, po wzroście o 389 mln zł w ciągu roku. Sporo, bo o 

895 mln zł, obniżyłaby się wartość PZU. Jego prezes Paweł Surówka zajął w tym roku 

drugie miejsce na liście najcenniejszych szefów, jego wycena wzrosła zaś w ciągu 

ostatniego roku najwięcej spośród wszystkich uczestników zestawienia, bo o prawie 400 

mln zł. Z kolei 211 mln zł zyskał na wartości trzeci na podium Michał Gajewski, prezes 

Santander Bank Polska (ubiegłoroczny wicelider), który jest teraz wyceniany na 771 mln 

zł. 

Zdaniem Krzysztofa Obłoja, profesora Akademii Leona Koźmińskiego i 

Uniwersytetu Warszawskiego, prezesi firm, poprzez swoje przywództwo, strategiczne 

decyzje, zmiany organizacyjne i codzienne działania, mogą istotnie zmienić trajektorię 

losów organizacji – na lepsze i na gorsze. Im wybitniejszy lub bardziej toksyczny (i 

słaby) prezes – tym silniejsza zmiana. – Są trzy powody, dla których tzw. efekt prezesów 

rośnie. Po pierwsze, właściciele spółek w latach 90. zażądali takiej roli w postaci nacisku 

na wyniki. I dobry prezes je dowozi. Po drugie, otoczenie biznesu stało się mało stabilne, 

złożone, po prostu trudne. A to powoduje różnicę w efektach umiejętności dobrych i 

kiepskich prezesów – albo in minus, albo in plus. Po trzecie, menedżerowie mają większą 

i bardziej różnorodną paletę strategicznych ruchów zwiększania efektywności, do której 

można zaliczyć fuzje i akwizycje, restrukturyzacje czy redukcje kosztów – mówi prof. 

Obłój. 
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WYCENY PREZESÓW IDĄ W GÓRĘ 

O ponad 3,5 miliarda złotych wzrosła w ciągu ostatniego roku wartość 

najcenniejszych top menedżerów na warszawskiej giełdzie. 

Szefowie wszystkich instytucji, w tym firm, mają bardzo duże znaczenie dla ich 

funkcjonowania. – To oni narzucają styl działania danej firmy, współtworzą w stopniu 

znaczącym jej kulturę organizacyjną i, co niezwykle ważne, jej strategię – przypomina 

prof. Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania UW. Tę opinię potwierdza 

tegoroczna, trzecia już, edycja udostępnionego „Rzeczpospolitej" raportu firmy Martis 

Consulting, która wskazała najcenniejszych i najlepszych szefów dużych spółek z GPW 

tworzących indeksy WIG20 i WIG40. Podstawowym założeniem i warunkiem 

koniecznym dla uwzględnienia w badaniu było pełnienie przez menedżera funkcji 

prezesa zarządu nie krócej niż od 1 kwietnia 2018 r. – początku II kwartału – do 30 

czerwca 2019 r. – końca II kwartału 2019 r. Na końcową wycenę menedżera wpływ 

miała także kapitalizacja kierowanej przez niego spółki. 

STRATA W FINANSACH 

Jak wynika z raportu, w tym roku łączna wartość 30 najdroższych szefów zwiększyła 

się o 3,5 mld zł do ponad 8,8 mld zł, przy czym najwięcej zyskali na wycenie zajmujące 

pierwsze miejsca na podium szefowie PKO BP i PZU. W praktyce oznacza to, że 

kapitalizacja spółek spadłaby najwięcej w razie odejścia prezesa. 

Średnia wartość zmiany kursu giełdowej spółki po odejściu ze stanowiska dobrze 

postrzeganego prezesa wynosi w przypadku rodzimego rynku 3,21 proc., chociaż 

rozpiętości bywają duże – szacują eksperci firmy Martis Consulting. Oparli te szacunki 

na analizie wyników niedawnych przypadków odwołania czy rezygnacji ze stanowiska 
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siedmiu prezesów największych spółek giełdowych, którzy cieszyli się dobrym 

postrzeganiem rynku i wymiernymi, widocznymi efektami w kierowaniu 

przedsiębiorstwami. 

Autorzy raportu zwracają uwagę, że na przestrzeni ostatnich kilku lat rośnie rola 

kluczowego menedżera zarządzającego spółką – jak przypominają, w pierwszej edycji 

raportu, w 2017 r., akcje firm, w których zmieniał się dobrze postrzegany prezes, taniały 

średnio o 1,6 proc. W obecnej edycji jest to już dwa razy więcej – co jest związane także 

ze wzrostem liczby prezesów, którzy zostali nagle odwołani, co nasila niepewność co do 

przyszłości spółki. 

Z raportu wynika, że najwięcej na wartości w razie odejścia prezesów straciłyby 

instytucje finansowe. W tegorocznym zestawieniu najdroższych szefów nie tylko 

opanowały podium (w zeszłym roku był tam jeszcze prezes PGNiG), ale też jest ich aż 

sześć w pierwszej dziesiątce. Co drugi z jej uczestników stał zaś na czele spółki Skarbu 

Państwa, które są najbardziej narażone na utratę wartości w wyniku odejścia (najczęściej 

odwołania prezesa), gdyż średni staż na tym stanowisku w analizowanych spółkach 

wynosi dwa lata. Bez szefa PKO BP byłby zaś jeszcze krótszy. 

EFEKT MENEDŻERA 

Jak zwraca uwagę Dariusz Jarosz, prezes Martis Consulting, wysokie pozycje 

prezesów spółek Skarbu Państwa w obecnym zestawieniu to efekt zarówno wysokiej 

wyceny giełdowej, jak i dobrej sytuacji ekonomicznej. Czołówka, korzystając z wzrostu 

gospodarczego, generuje przyzwoite wyniki na poziomie EBIDTA, co przekłada się na 

wzrost kursu akcji, co jest doceniane przez rynek. 

Jak jednak ocenia Marcin Materna, szef działu analiz Millennium DM, w Polsce i tak 

efekt menedżera (tzw. efekt CEO) jest znacznie mniejszy niż na Zachodzie. Znacznie 

ważniejszy jest aspekt związany ze zmianami w strukturze właścicielskiej. 

– Boleśnie przekonują się o tym np. akcjonariusze spółek prywatnych, nad którymi 

władzę przejmuje albo Skarb Państwa, albo akcjonariusz prywatny, słynący z raczej 

luźnego podejścia do kwestii corporate finance i poszanowania praw akcjonariuszy 

mniejszościowych – twierdzi Marcin Materna. 

CENNI ZAŁOŻYCIELE 
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Zawarty w raporcie Martis Consulting ranking najlepszych szefów jest 

podsumowaniem trzech subrankingów, które porównują top menedżerów pod względem 

wzrostu wartości EBITDA kierowanych przez nich firm, zmiany kursu ich akcji oraz 

oceny kompetencji menedżerskich. W praktyce ten ranking wskazuje prezesów, których 

odejście z firmy mogłoby się przełożyć w największym stopniu na procentowy spadek 

kapitalizacji ich spółek. 

W tym zestawieniu, gdzie zmiany są dużo większe niż w rankingu wartości, 

czołówkę na podium dominują prezesi-założyciele firm. Pierwsze miejsce zajął Krzysztof 

Kostowski, założyciel i szef zarządu PlayWaya, związany z branżą gier od 25 lat. Na 

trzecim miejscu uplasował się Janusz Filipiak – twórca, główny akcjonariusz i prezes 

Comarchu. Pomiędzy nimi, na drugiej pozycji, znalazł się obecny prezes, a wcześniej 

wieloletni szef finansów Dino Polska, Szymon Piduch. Z kolei ubiegłoroczny lider, 

Grzegorz Miechowski, z 11 bit studios spadł w tym roku na odległe 17. miejsce. 

Andrzej Maciejewski, dyrektor Spencer Stuart w Polsce, zwraca uwagę, że w 

warunkach płytkiego rynku, a z takim mamy do czynienia w naszym kraju, praktycznie 

nie występuje tutaj inny aspekt „efekt CEO" rozumiany jako sięganie przez firmy o 

mniejszej rozpoznawalności po menedżerów z górnej półki. Widać to np. w losach 

byłych „gwiazd" CEO z dużych spółek notowanych na GPW. Nie dość, że wielu z nich, 

mimo autentycznych osiągnięć, nie znalazło nowego zajęcia o porównywalnej skali, to 

jeszcze niejednokrotnie są szykanowani i tropieni przez prokuraturę. 

PROF. KRZYSZTOF OBŁÓJ AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, UW 

Prezesi firm poprzez swoje przywództwo, strategiczne decyzje, zmiany organizacyjne 

i codzienne działania mogą istotnie zmienić trajektorię losów organizacji – na lepsze i na 

gorsze. Im wybitniejszy lub bardziej toksyczny (i słaby) prezes – tym silniejsza zmiana. 

Są trzy powody, dla których tzw. efekt prezesów (CEO), czyli wariancja wyników 

korporacji tłumaczona postacią prezesa, rośnie. Po pierwsze, właściciele spółek w latach 

90. zażądali takiej roli w postaci nacisku na wyniki. I dobry prezes dowozi. Po drugie, 

otoczenie biznesu stało się mało stabilne, złożone, po prostu trudne. A to powoduje 

różnicę w efektach umiejętności dobrych i kiepskich prezesów – albo in minus, albo in 

plus. Po trzecie, menedżerowie mają większą i bardziej różnorodną paletę strategicznych 

ruchów zwiększania efektywności, do której można zaliczyć fuzje i akwizycje, 
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umiędzynarodowienie, dywersyfikacje, restrukturyzacje, redukcje kosztów etc. W sumie 

więc muszą, chcą i mogą silniej działać na rzecz efektywności – i stąd efekt prezesów. I 

na koniec o nieskończonych roszadach w spółkach Skarbu Państwa. Szkodzą wszystkim 

– pracownikom, menedżerom, których się traktuje jak pionki na szachownicy, spółkom, 

które dryfują, oraz politykom, których reputacja sięgnęła dna. To klasyczny przykład 

działania, które jest toksyczne w dłuższym okresie dla gospodarki i wielu ludzi, ale 

niestety w krótkim okresie poprawia nadęte samopoczucie nielicznym politykom. 
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7 - Będzie więcej podwyżek, ale mniej ofert pracy 
Jerzy Dudek 03.12.2019 

Dobra i zła wiadomość dla pracowników. Prawie połowa firm deklaruje w badaniu, 

że podwyższy płace w nadchodzących miesiącach. Jednak będzie to głównie efekt 

wzrostu płacy minimalnej, który zniechęca część firm do zwiększania zatrudnienia, a 

nawet skłania do zwolnień. 

Tylko niespełna co czwarta firma planuje w najbliższych sześciu miesiącach 

zwiększać liczbę pracowników. To najgorszy wynik od sześciu lat w kwartalnych 

badaniach Planów Pracodawców, które przeprowadza agencja zatrudnienia Randstad. W 

najnowszej listopadowej edycji badania, w którym o swych planach na kolejne 6 

miesięcy opowiadało tysiąc przedsiębiorstw, nie tylko widać spadek chęci do 

powiększania załogi, ale też najwyższy od pięciu lat odsetek pracodawców zapowiada 

cięcia zatrudnienia. 

– Sygnały z firm są niepokojące. Wyraźnie widać, że optymizm widoczny przed 

rokiem, kiedy było też więcej chęci do ryzyka, wyraźnie osłabł – komentowała na 

spotkaniu z dziennikarzami Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji 

Lewiatan. Jak przypomniała, choć większość ankietowanych firm ocenia swoją kondycję 

finansową jako dobrą albo bardzo dobrą, to do 24 proc. wzrósł odsetek tych, które 

spodziewają się w kraju recesji. Tak wielu pesymistów nie było w badaniu od początku 

2013 r. 
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Budownictwo (gdzie widać już oznaki spowolnienia, a dodatkowo zima nie sprzyja 

pracy) oraz przemysł - to w tych sektorach najwięcej (12-13 proc.) badanych firm 

zapowiada ograniczenie wielkości załogi. Nieco mniej, ale też sporo (11 proc.) deklaracji 

cięć zatrudnienia jest w handlu i naprawach. Z kolei najwięcej optymistów szykujących 

nowe miejsca pracy jest – jak zwykle - w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (48 

proc.) i w szybko rosnącej branży TSL – czyli transporcie i logistyce, gdzie 38 proc. firm 

zamierza zwiększać zatrudnienie. 

Dobra kondycja finansowa firm pomoże im udźwignąć koszty podwyżek płac, które 

zapowiada w najbliższych miesiącach aż 48 proc. pracodawców - najwięcej w historii 

badania. Jak jedna zwraca uwagę Mateusz Żydek, ekspert Randstad, duża część tych 

podwyżek będzie efektem przyszłorocznego wzrostu płacy minimalnej do 2600 zł brutto 

- tym bardziej, że w przemyśle, budownictwie, handlu i TSL połowa firm zatrudnia 

pracowników w oparciu o płacę minimalną. Prawie co piąty z badanych pracodawców 

ma połowę, a co szósty 20-50 proc. załogi wynagradzane na poziomie ustawowego 

minimum. 

Jak wynika z raportu, skutkiem dużego prawie 4,3 proc. tempa wzrostu płacy 

minimalnej może być wzrost cen produktów czy usług, co zapowiada 42 proc. badanych 

firm, które mają pracowników na minimalnych stawkach. Trzy na dziesięć ograniczy 

inwestycje i wstrzyma podwyżki dla lepiej zarabiających pracowników, co może 

doprowadzić do spłaszczenia wynagrodzeń w firmach. Sporo, bo ponad jedna czwarta ma 

zamiar wstrzymać z tego powodu rekrutacje nowych pracowników, a prawie co piąta 

przewiduje nawet zwolnienia. 

- Efekt przyszłorocznego wzrostu płacy minimalnej może więc przełożyć się na 

wyższy poziom inflacji i mniejsze szanse na zatrudnienie, szczególnie na stanowiskach 

pomocniczych, gdzie nie potrzeba większych kwalifikacji - podsumowuje Mateusz 

Żydek. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
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pracy.html 
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8 - Which Arab countries saw an improvement in their economy in 2019? 
Countries were ranked based on competitiveness, shared prosperity, and environmental 

stability. 

 By Leyal KhalifeExecutive Editor 2019-10-14 06:23 

The 2019 edition of The Global Competitiveness Report explores the connection among 

competitiveness, shared prosperity, and environmental stability. 

In its latest assessment, the World Economic Forum (WEF) offered insights into the 

economic stance of 141 economies, which together account for 99 percent of the world's 

GDP. The report uses 12 pillars to analyze the economies of the countries included in the 

report; health, macroeconomic stability, and market size are just a few.  

Overall, Singapore ranked as the most competitive economy in the world, followed by 

the United States and Hong Kong. Several economies in the Arab world witnessed an 

increase in their ranking with the exception of four countries. Two other countries 

maintained the same position in the list as that in 2018.  

The following Arab countries were excluded from the ranking: Iraq, Syria, Comoros, 

Djibouti, Libya, Palestine, Somalia, and Sudan.  

 Arab countries ranked by global competitiveness 

https://stepfeed.com/a/leyal-khalife
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
https://stepfeed.com/a/leyal-khalife
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A section of the 2019 report Source: World Economic Forum 

The UAE maintained its position as the most competitive economy in the Arab world. 

Globally, it ranked No. 25 on the list. In 2018, the Gulf nation ranked No. 27, indicating 

an improvement in the country's economic stance. After all, the UAE has been getting 

ready to host Expo 2020 and the city of Dubai will become the first Arab and Middle 

Eastern city to host the exhibition. So expecting less from the country is really not an 

option.  

Now, how did other Arab countries rank in relation to each other?  

UAE (25th globally) 

Qatar (29th globally)  

Saudi Arabia (36th globally) 

Bahrain (45th globally) 

Kuwait (46th globally)  

Oman (53rd globally) 

Jordan (70th globally) 

Morocco (75th globally)  

Tunisia (87th globally) 

Lebanon (88th globally) 

Algeria (89th globally) 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Egypt (93rd globally)  

Mauritania (134th globally)  

Yemen (140th globally)  

Some Arab economies improved, others deteriorated 

Kuwait's spot in the 2019 list moved up eight ranks, making it the Arab country which 

witnessed the highest improvement. In 2018, the Gulf country ranked No. 54 on the list; 

it ranked No. 46 in this year's edition. Other Arab countries witnessed a climb up in the 

ranking. Here are the most improved countries:  

Kuwait (+8) 

Bahrain (+5)  

Saudi Arabia (+3)  

Jordan (+3) 

Algeria (+3) 

UAE (+2)  

Egypt (+1)  

Qatar (+1) 

On the other side of the spectrum sit four Arab countries that witnessed a dramatic drop 

in their spot on the list.  

Lebanon's ranking went down eight spots since 2018, the most dramatic downgrade 

among Arab countries. Lebanon is currently reeling under massive financial 

debt, estimated at around $86 billion or more than 150 percent of the country's Gross 

Domestic Product (GDP). While Lebanese officials have attempted to alleviate concerns 

over dollar liquidity and vowed to implement the necessary reforms, the country faces an 

alarming loss of confidence among foreign investors and depositors, according 

to Reuters. 

In terms of deteriorating economies, here are the worst countries:  

Lebanon (-8)  

Oman (-6)   Mauritania (-3)   Yemen (-1) 

Both Morocco and Tunisia maintained their ranking in the 2019 edition.  

https://stepfeed.com/which-arab-countries-saw-an-improvement-in-their-economy-in-

2019-2379 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/10/8/uae-lifts-ban-on-citizens-travelling-to-lebanon
https://en.annahar.com/article/1044297-uae-to-lift-lebanon-travel-ban-from-tuesday
https://stepfeed.com/which-arab-countries-saw-an-improvement-in-their-economy-in-2019-2379
https://stepfeed.com/which-arab-countries-saw-an-improvement-in-their-economy-in-2019-2379
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 : االقتصاد العربي –ثاا ثال

 تلوح في األفقالقطاع الخاص اللبناني دخل مرحلة الخطر... التعثر والبطالة والفقر -  9

 االقتصاد ضحية السياسة... والمراوحة قاتلة

 13:48 2019نوفمبر  13األربعاء     jessytradmtv@ صحافية جيسي طراد  

 رضه لتخريب جزئي في وسط بيروت )أ. ب.(صراف آلي بعد تع 

هي الخالفات والمحاصصات السياسية في لبنان العصية حتى على شبح االنهيار. خالفات أنهكت 

سنة تقريباا من انتهاء الحرب األهلية،  30االقتصاد ومحاصصات أنتجت هدراا وفساداا. والحصيلة بعد 

مليار  87ا الخدمات األساسية في البلد مفقودة. ديون فاقت إجمالي الناتج المحلي بمرة ونصف فيم

دوالر من الدين نصفها هدر تسببه مؤسسة كهرباء لبنان في ظل غياب التيار الكهربائي في لبنان، 

 وال طرقات وال خدمات اجتماعية ، وال بنى تحتية وال عيش كريم.

ة. القطاع الخاص كما ثلث الشعب اللبناني فقير بنسبة مرشحة لالرتفاع بقوة خالل أشهر قليل

القطاع المصرفي، عمودا االقتصاد اللبناني مهددان والسلطة غائبة وضائعة في حسابات الحصص 

والمكاسب. المس لبنان خط الخطر، فمسؤول األمم المتحدة صرح أن الوضع المالي واالقتصادي في 

 لبنان حرج، والحكومة ال يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك.

 ة فقدان الثقةالقطاع الخاص ضحي

وأوضح رئيس تجمع رجال األعمال في لبنان والعالم فؤاد زمكحل أن القطاع الخاص هو اليوم 

ضحية األزمة المالية والنقدية التي أتت أسرع مما توقعها. فشح الدوالر في األسواق كما توقف 

 التحويالت لشراء البضائع تهدد المؤسسات والشركات على أنواعها".

األكبر بحسب زمكحل هي فقدان الثقة، "فعندما تتبدد الثقة يصبح من الصعب  ولعل المشكلة

في المئة من استهالك السوق اللبنانية خارجي، ومع توقف التسهيالت والتحويالت تتوقف  80العمل. 

الحركة. وإلى مخاطر توقف التسهيالت المصرفية، يُضاف خطر توقف التسهيالت داخلياا 

الت بين الشركات داخلياا، ونعني بضائع تُسلَم ويُدفع ثمنها الحقاا تصل قيمتها الشركات، فالتسهي  بين

 مليارات دوالر ما يخنق السوق تماماا". 5إلى حدود 

ويتوقع زمكحل مع فقدان الثقة، فقدان نصف التحويالت الواردة إلى لبنان التي يقدرها بحدود 

مليون دوالر.  150ومياا التي تبلغ قيمتها مليار دوالر تُضاف إليها خسائر تعطل األعمال ي 3.5

ويكشف رئيس تجمع رجال األعمال في لبنان والعالم أن "الشركات بدأت بعصر نفقاتها وأول الغيث 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
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صرف العمال. كما ستواجه الشركات في األسابيع القليلة المقبلة معضلة تسديد ديونها التجارية 

وتوقع زمكحل تعثر الشركات المتوسطة والصغيرة،  .المتوجبة للبنوك فيما أعمالها متوقفة كلياا"

 بخاصة ذات المديونية العالية، لتقفل أو تستحوذ عليها الشركات األكبر التي تتمتع بالسيولة.

 شح السيولة أساس المشكلة

وصرح زمكحل لـ "اندبندنت عربية"، أن "المعاناة اليوم من قبل المؤسسات والشركات أو 

نوفمبر )تشرين األول( بدأ نزيف التحويالت إلى  17يولة، فحتى قبل انتفاضة األفراد هي في شح الس

الخارج. فانعدام الثقة دفع المودعين نحو التوجه إلى إخراج أموالهم من لبنان، كما دفع اللبنانيين إلى 

 مليارات دوالر تقريباا من النقد وتخزينه في منازلهم". 3سحب أموال بلغت قيمتها 

مليارات دوالر "وإذا أضفنا  5يمة الودائع التي خرجت من لبنان هذا العام بحدود وقّدر زمكحل ق

في المئة من  15مليار دوالر أي ما نسبته  8.5إليها التحويالت الماضية يصبح المجموع حوالى 

الناتج المحلي بالعملة األجنبية". كما رّد أيضاا شح السيولة إلى األموال التي خرجت إلى سوريا 

 ب الممنهج الذي سبق األزمة.والسح

 مساعدة دولية لحل األزمة

ويرى رئيس تجمع رجال األعمال في لبنان والعالم أن "ال حل لألزمة في لبنان إال عبر ضّخ 

السيولة في األسواق. وفي هذا اإلطار، دعا حاكم مصرف لبنان رياض سالمة المصارف إلى رفع 

تعزيز سيولتها ثانياا. وإن كان هذا اإلجراء غير كاٍف، رأسمالها لمواجهة تراجع التصنيف أوالا ول

فمساعدة من قبل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي باتت حاجة ملحة حالياا". وكشف أن تجّمع 

رجال األعمال يسعى إلى تشكيل لجنة استراتيجية تضم إلى القطاع الخاص اللبناني، الجهات المانحة 

شركات تدقيق دولية، إلنشاء صندوق بمكونات لضخ السيولة في لبنان والدول الصديقة للبنان كما 

 ومراقبة أي عملية إلعادة هيكلة الديون التي أصبحت واقعاا ال يمكن تفاديه.

  التجار يدقون ناقوس الخطر باألرقام

وكشف عضو جمعية تجار بيروت باسم البواب لـ "اندبندنت عربية"، أن حجم األعمال تراجع 

في  80المئة فقط مقارنةا مع الشهرين الماضيين، أي قبل أكتوبر، ما يعني أن التجار فقدوا  في 20إلى 

المئة من نشاطهم خالل أحداث االنتفاضة وتداعياتها، فمن إقفال الطرقات إلى أزمة الدوالر وانعدام 

نفاق إلى األمن وتراجع الثقة والمخاوف القائمة من صورة قاتمة لالقتصاد، كلها عوامل دفعت باإل

 التراجع إلى الحدود الدنيا.
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ودفع تراجع لألعمال بالشركات إلى خفض نقفاتها أيضاا إلى الحدود القصوى، فعمدت أوالا إلى 

في المئة من اليد  20صرف بعض العمال. وكشف باسم البواب أن الشركات صرفت حتى اليوم 

 ر المصروفين.العاملة، وبدأت منذ شهر أكتوبر بدفع نصف راتب للموظفين غي

ويكشف باسم البواب أنه إذا استمرت األزمة على ما هي عليه من دون أفق : أرقام البطالة مرعبة

ألف موظف من إجمالي مليون عامل في  400إلى  300للحلول السياسية التي تنقذ االقتصاد فإن 

في المئة. كما  50القطاع الخاص سيصبحون عاطلين من العمل، ما يرفع نسب البطالة الى أكثر من 

ألف موظف بتقاضي نصف راتب ما يدفع االقتصاد إلى االنكماش السريع والكبير. كما  700سيستمر 

بيّن أن االستيراد المتوقف تماماا ال يهدد فقط كيان الشركات وإنما أيضاا البضائع في السوق اللبنانية 

ف الشركات عن سداد فوائد ديونها وستتخل التي ستبدأ بالنفاد بمهلة أقصاها نهاية العام الحالي.

للمصارف ما يرفع مخاطر العمل المصرفي والقطاع، وبحسب البواب فإن مشكلة ديون الشركات 

 أكبر من مشكلة الرواتب.

وال يخفي عضو جمعية تجار بيروت أن إفقال المصارف يشكل أيضاا عقبةا كبيرة تهدد القطاع 

انية فقدوا الثقة بشركائهم بعد توقف االعتمادات التي الخاص، فالموردون الدوليون للشركات اللبن

كانت ترعى العالقة بينهم، ما سيدفع بالشركات الدولية إلى وقف تسهيالتها للشركات اللبنانية التي 

 يوماا من شحن البضائع. 90أو حتى  60كانت تدفع بعد 

شارع وافتراش الحلقة التي قبضت على العامل كما رب العمل بدأت تضيق. وأمام غضب ال

اآلالف الساحات، سينضم القطاع الخاص بمؤسساته إلى اإلضراب المفتوح بمهلة أقصاها نهاية هذا 

 األسبوع، في حال لم تجد السلطة السياسية مخرجاا لألزمة المالية واالقتصادية المستفحلة.

https://www.independentarabia.com/node/71226/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AD 
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 أزمات اقتصادية تطوق العراق وسط استمرار االحتجاجات - 10

مليار دوالر في إطفاء الديون ودعم  117والمقدرة بـ 2020تساؤالت حول قدرة موازنة 

 الخدمات

  2019نوفمبر  12ثالثاء ال   صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي 

استمرار االحتجاجات الشعبية في العراق وسط مطالب بتحسين األوضاع  

 االقتصادية والعمل على محاسبة المسؤولين عن التدهور المعيشي )رويترز(

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة العراقية لالنتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي 

حتجاجات في الشارع العراقي التي تطالب بوضع حلول لألزمات االقتصادية التي المقبل، تتواصل اال

 تحاصر غالبية األسر العراقية في الوقت الحالي.

إلى مجلس النواب خالل الشهر الحالي،  2020وتعتزم الحكومة إرسال مشروع قانون موازنة 

جان الفنية في وزارتي المالية فيما تتوقع أن يُصّوت عليه خالل الشهر المقبل، حيث اقتربت الل

والتخطيط من االنتهاء من تعديالتها وإضافاتها النهائية، بما فيها اإلضافات المالية التي ترتبت على 

 "الحزم اإلصالحية" التي أطلقتها الحكومة العراقية.

يليون تر 140إلى  130وتشير البيانات إلى أن حجم الموازنة االتحادية للعام المقبل يتراوح بين 

دوالرا  56مليار دوالر(، وبسعر بيع النفط عند مستوى  117.44إلى  109.06دينار عراقي )

مليار  25.16تريليون دينار ) 30للبرميل الواحد، كما تشير إلى أن الموازنة االستثمارية ُحّددت بنحو 

خلية والمستلزمات دوالر(، والمتبقي سيكون ضمن الموازنة التشغيلية وسداد الديوان الخارجية والدا

 األخرى.

 المظاهرات وخسائر كبيرة في جميع القطاعات

لكن يشهد العراق منذ عدة أسابيع تظاهرات كبيرة في العديد من المدن. وتعتبر هذه التظاهرات 

أحد أهم التحديات التي تواجه االقتصاد العراقي الذي يعاني مشاكل عديدة، نظراا لظروف عدم 

ألمني التي تواجهها البالد منذ سنوات، والتي تعيش حالة حرب في مواجهة االستقرار السياسي وا

 تنظيم "داعش" منذ نحو خمس سنوات.

وقد سيطر التنظيم، في بعض الفترات، على مساحة كبيرة من األراضي العراقية، ووضع قبضته 

ورها في إصابة على العديد من اآلبار النفطية. وبالنسبة إلى االحتجاجات األخيرة، فقد تسببت بد

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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بعض القطاعات االقتصادية بحالة اضطراب، األمر الذي يمثل عامالا مزعزعاا لالستقرار االقتصادي 

 الكلي في البالد، ومهدداا كذلك لموقع العراق كمنتج ومصّدر رئيس للنفط في العالم.

مة العراقية وعلى خلفية االحتجاجات الشعبية التي اجتاحت عدداا من المدن أخيرا، أعلنت الحكو

تكبدها خسائر في العديد من القطاعات، التي شملت كالا من الطرق والموانئ والقطاع المصرفي 

وسوق الصرف ومؤسسات القطاع الخاص، وغيرها من القطاعات، األمر الذي يشير إلى األضرار 

اعها سواء التي يمكن أن تلحق بالعراق واقتصاده في حال استمرار االحتجاجات لفترات أطول، واتس

 من حيث المواقع التي تصل إليها أو القطاعات االقتصادية التي تتضرر بسببها.

وقد أدى تعرض البنك المركزي إلغالق أبوابه في بعض األيام خالل الفترة الماضية، بسبب 

وصول التظاهرات إلى المناطق القريبة منه، إلى عدم قيامه بتنفيذ بعض العمليات المتعلقة ببيع 

ر لشركات الصرافة والبنوك، ضمن برنامج "الحفاظ على سعر الدينار"، حيث يبيع البنك يومياا الدوال

 مليون دوالر لتلك الجهات. 180مليون و 160ما يتراوح بين 

ومن شأن عدم انتظام قيام البنك بهذا الدور أن يفضي في نهاية األمر إلى شٍح في السيولة النقدية 

، األمر الذي يتسبب في ارتفاع سعر صرف الدوالر، وتدهور قيمة من الدوالر في أسواق الصرف

 العملة المحلية )الدينار(.

 أزمة صرف مستمرة وخسائر عنيفة للدينار

وشهدت األيام العشرة األولى من شهر نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي ارتفاعاا في سعر الدوالر 

%. وعلى الرغم من أن هذه النسبة 0.5و دينار، بنسبة تصل إلى نح 1.190دينار إلى  1.183من 

تعد صغيرة إلى حد ما، لكن استمرار األزمة على حالها، وتكرار عمليات إغالق البنك المركزي، من 

شأنه أن يتسبب في المزيد من االرتفاعات وحدوث أزمة كبيرة في سوق الصرف، األمر الذي ينتقل 

% على االستيراد من 90لعراق يعتمد بنسبة بدوره إلى أسواق السلع الضرورية، ال سيما وأن ا

 الخارج لسد احتياجاته من العديد من السلع الضرورية.

وسوف تتفاقم هذه األزمة أيضاا إذا أضيفت إليها مشكالت أخرى تتعلق بتعرض الموانئ العراقية 

 للتوقف عن العمل بسبب التظاهرات.

ثل هذه األزمة خالل األيام وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن بعض الموانئ تعرضت لم

 مليارات دوالر. 6الماضية، وقدرت خسائر العراق من إغالق ميناء أم قصر فقط بنحو 

وتزامناا مع ذلك، تشير تقديرات الخبراء إلى أن القطاع الخاص تأثر بشكل أكبر بسبب 

ذلك بقيام التظاهرات، إذ بجانب تأثر أنشطته سلباا بمشكالت قطع الطرق والجسور، فإنه تأثر ك
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الحكومة بقطع خدمات اإلنترنت إلى جانب حظر التجول، وال سيما في المواقع القريبة من ساحات 

 التظاهر في بغداد والمدن األخرى.

 % من الناتج المحلي61النفط يسيطر على 

وذكرت دراسة حديثة أعدها مركز "المستقبل" لألبحاث والدراسات المتقدمة، أن القطاع النفطي 

طاع االقتصادي األهم في العراق، حيث تشير تقديرات البنك المركزي العراقي إلى أن هذا هو الق

% 85% من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، كما يسهم القطاع بما يناهز 61القطاع يسهم بأكثر من 

لبالد، من اإليرادات العامة للدولة، وهو يعد كذلك المصدر الرئيس للعمالت األجنبية التي ترد إلى ا

 %.95بنسبة تتجاوز 

ل عليه لتمويل موازنتها العامة، وللتخلص من أزمة الديون  فضالا عن ذلك، فإن الحكومة تُعوِّ

مليارات  110% من الناتج المحلي اإلجمالي، أو ما قيمته 49الحكومية التي وصلت إلى ما يناهز 

أزمة الديون األجنبية، التي تصل، ، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. هذا بجانب 2018دوالر عام 

 مليار دوالر. 48في بعض التقديرات، إلى 

وتوضح هذه المؤشرات المكانة المهمة التي يحتلها القطاع النفطي في االقتصاد العراقي، كما أنها 

تشير، من زاوية أخرى، إلى حجم األزمة التي يمكن أن يتعرض لها العراق واقتصاده في حال اتساع 

 ت وتسببها في مشكالت تزعزع استقرار القطاع.التظاهرا

وفي هذا الصدد، فإن التظاهرات التي يشهدها العراق ليست ببعيدة بالفعل عن القطاع النفطي، 

نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي، أن المتظاهرين قاموا بالفعل  7وقد أعلن مسؤول بقطاع النفط، في 

ألف برميل من النفط الخام إلى موانئ  90نحو بقطع الطرق والجسور ما أدى إلى منع وصول 

 التصدير، وتركها عالقة في أحد حقول شمال العراق.

 المتظاهرون يستخدمون النفط كورقة ضغط على الحكومة

الدراسة أشارت إلى أن وعي المتظاهرين بأهمية قطاع النفط عادة ما يدفعهم إلى استخدامه 

العديد من المناسبات السابقة، كما كان الحال في شهر  كورقة ضغط على الحكومة. وقد حدث ذلك في

، عندما تظاهر المحتجون بالقرب من عدة حقول نفطية، كان من بينها 2018يوليو )تموز( من عام 

 حقل "الزبير" )محافظة البصرة جنوب العراق(، والذي ينتج نحو نصف مليون برميل يومياا.

عدم انتظام في اإلمدادات بسبب أي اتساع محتمل وبجانب هذا وذاك، فإن تعرض قطاع النفط ل

في التظاهرات مستقبالا، من شأنه أن يُفقِد العراق مكانته كأحد أهم منتجي النفط الخام في العالم، ال 

مليون برميل يومياا طبقاا لبيانات شهر سبتمبر )أيلول( الماضي  4.7سيما أن إنتاجه وصل إلى 
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بذلك المرتبة الثانية وفق حجم اإلنتاج ضمن أعضاء المنظمة  الصادرة عن منظمة "أوبك"، محتال

بعد السعودية، كما أنه يعتبر المنتج الرابع على المستوى العالمي أيضاا، بعد السعودية والواليات 

 المتحدة وروسيا.

وأكدت الدراسة أن مستقبل االستقرار االقتصادي في العراق مرهون بما ستشهده الفترة القصيرة 

ة من تطورات بشأن التظاهرات، ومداها الجغرافي واتساعها القطاعي، وكذلك رد الفعل المقبل

الحكومي تجاهها، ومساراتها المحتملة بين إمكانية التفاقم في حال عدم حدوث انفراجة في هذا 

اإلطار، أو التراجع وزوال المخاطر المحدقة باالقتصاد في حال الوصول إلى توافقات بين الحكومة 

 تظاهرين، وعودة االستقرار إلى الشارع العراقي من جديد.والم
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 فساد ومؤسسات تتوقف عن تقديم الخدماتتكلفة باهظة لإلضرابات واتهامات واسعة بال

  2019نوفمبر  21  صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي  

 

 (متظاهرة عراقية تلوح بالعلم الوطني خالل احتجاج مستمر ضد الحكومة في بغداد )رويترز

دول عربية في الوقت الحالي، في مجابهة حكومات  7ببت حالة عدم االستقرار التي تواجهها تس

مخاطر اقتصادية تجد الحكومات نفسها في مواجهة  4هذه الدول مجموعة من التحديات، لكن بينها 

 حتمية معها.

هيكلية  وتتعرض االقتصادات الوطنية في مراحل التغيير السياسي وفترات االنتقال الضطرابات

نتيجة لحالة انعدام اليقين، والمخاوف من احتماالت تفجر األزمات السياسية، وتعثر عملية إعادة بناء 

 نظم الحكم، ووضع أسس مستقرة وراسخة للنظام الجديد.
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وتتزايد أهمية هذه القضية في منطقة الشرق األوسط نظراا الرتباط الثورات العربية بمطالب 

ين إلى الخروج للشارع، وهو ما يجعل الرضاء السياسي يرتبط بصورة اقتصادية دفعت المواطن

 أساسية بكيفية التعامل مع التحديات االقتصادية لمراحل االنتقال السياسي.

وتشهد دول لبنان والعراق واليمن وليبيا وسوريا والجزائر والسودان حالة من عدم االستقرار مع 

 جزائر، واستمرار االحتجاجات في الدول األخرى.تغيير الحكومات في دول مثل السودان وال

 المطالب االقتصادية تتصدر أولويات المحتجين

واحتلت المطالبات بإصالحات اقتصادية حيزا كبيرا من مطالبات المواطنين خالل االحتجاجات 

منة، الشعبية في المنطقة، ال سيما وأن النموذج االقتصادي لهذه الدول يُعاني من مشكالت هيكلية مز

ومن أبرزها انخفاض مستوى المعيشة، وعدم المساواة، وارتفاع نسب التضخم، وتدهور قيمة العملة 

 المحلية، وتصاعد الفساد والمحسوبية.

ويصعب على الحكومات، سواء القائمة أو الجديدة، تنفيذ المطالب االقتصادية التي يتطلع إليها 

 -على سبيل المثال-قب تغيير النظام القائم مباشرة، فال يمكن األفراد في بداية الفترة االنتقالية التي تع

تعديل المنظومة الضريبية، أو اإلقرار بحدود جديدة لألجور، بخاصة وأن مثل هذه السياسات تحتاج 

 إلى قاعدة بيانات دقيقة ودراسات موّسعة.

ى من احتياجات لكن خالل هذه الفترة ال ينبغي أن يطلب المحتجون أكثر من تحقيق الحد األدن

األفراد االقتصادية فقط، وتوفير البيئة الداعمة تشريعيا وأمنيا ومؤسسيا لممارسة األعمال 

والمعامالت االقتصادية، واتّباع السياسات الالزمة لمنع حدوث اختالالت أو أزمات داخل االقتصاد 

 خالل المرحلة االنتقالية.

دراسات واألبحاث المتقدمة، فإن هناك مجموعة من ووفقاا للدراسة التي أعدها مركز المستقبل لل

األولويات العاجلة يجب على الحكومات تحقيقها وذلك بحسب األدبيات، وبالنظر إلى التجارب 

 المختلفة في المنطقة.

 أزمة صرف واختفاء السلع االستراتيجية

لع الرئيسة مما قد عادةا ما يُسارع األفراد عقب األحداث السياسية الكبرى إلى شراء وتخزين الس

يُقلل من عرض هذه السلع داخل السوق، وهي السياسة التي يتبعها تجار التجزئة أيضا، مما قد يقود 

إلى أزمة في السلع األساسية. وقد تقود مبالغة التجار واألفراد في تخزين السلع الرئيسة إلى شح 

لسلع الرئيسة بشكل يسمح بتوفر عرضها. وهنا يجدر باإلدارة االقتصادية للدولة أن تُدير عرض ا

 عرضها بسعر عادل في كافة أنحاء الدولة.
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وفي هذا السياق، يمكن اإِلشارة إلى ما واجهه السودان من أزمة في الخبز والوقود بعد إسقاط 

نظام "البشير"، وهو ما دفع المسؤولين إلى تعيين مندوبين من الوحدات اإلدارية لإلشراف على 

ابز، والرقابة على تحويل كل الوارد من الدقيق إلى خبز للمواطنين بالتنسيق مع توزيع الدقيق للمخ

األجهزة النظامية، والرقابة على توزيع الوقود والغاز في المحطات المختلفة. وعلى الرغم من هذه 

 اإلجراءات المتبعة، فإن أزمة الخبز ال تزال منتشرة حتى اآلن في العديد من الواليات السودانية.

في الغالب يتأثر سعر الصرف باألحداث السياسية وفترة انتقال السلطة، سواء أكان ُمدارا أو و

حرا. ويرجع ذلك إلى عدد من األسباب، أولها االضطراب المحدود الذي قد يطال حركة الصادرات 

والواردات عقب تغيير النظام الحاكم بسبب تخوف التجار من انخفاض مستوى التأمين، ال سيما 

ق التجارة البرية، باإلضافة إلى تصاعد اتجاه المدخرين إلى استبدال الدوالر األميركي واليورو طر

بالعملة المحلية تخوفاا من انخفاض القوة الشرائية لقيمة العملة المحلية بسبب عدم االستقرار السياسي، 

 رف.مما قد يؤدي إلى انخفاض السيولة الدوالرية في السوق، وإلى اضطراب سعر الص

فمع بدء األزمة السياسية في الجزائر شهد الدينار الجزائري تراجعا كبيرا أمام العمالت األجنبية، 

% في شهر مارس )آذار( وحده، وهو األمر الذي وصفه المراقبون بالسابقة 10حيث تراجع بنسبة 

ة عملته خالل التي لم يشهد االقتصاد الجزائري مثلها. كما عانى السودان من انخفاض كبير في قيم

 المرحلة االنتقالية، ولم تعاود العملة السودانية استقرارها النسبي إال أخيرا.

 توقف األنشطة واالتجاه إلى التهريب

فيما يتم تقييم بيئة ممارسة األعمال من خالل استخدام عدد من المؤشرات الفرعية في قياسها، 

لى الرغم من أن تغيير النظام الحاكم أو ويأتي على رأس هذه المؤشرات االستقرار السياسي. وع

اإلدارة السياسية للبالد قد ال يقود إلى أي تغيير تشريعي أو مؤسسي يؤثر على بيئة ممارسة األعمال، 

فإن ارتفاع حالة الاليقين خالل الفترة االنتقالية يؤدي إلى تخوف رجال األعمال من أي توسع في 

غيير النظام الحاكم في بلد ما اضطرابات أمنية قد تؤثر سلبا أعمالهم، وفي السياق نفسه قد يصاحب ت

 على بيئة ممارسة األعمال، وعلى مستوى الطلب على عدد من السلع والخدمات غير الرئيسة.

وفي هذا اإلطار، يمكن اإلشارة إلى الحالة الجزائرية، إذ صرح الناطق باسم الجمعية العامة 

شركة توقفت عن العمل بسبب عدم  1360الدين لزهر، بأن نحو للمقاولين الجزائريين، مبارك جمال 

وجود مخطط واضح، وغياب التوقيع على التعديالت المختلفة التي تطال المشاريع، وتأخير دفع 

آالف شركة معرضة  3. كما أضاف أن هناك ما يقدر بنحو 2019 -2018مستحقات الشركات لسنة 

 للخطر ذاته خالل المستقبل القريب.
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وقد شهد العديد من دول المنطقة، سواء دول الموجة األولى من االحتجاجات أو دول الموجة هذا 

الثانية، خالل الفترة االنتقالية تصاعد االضطرابات األمنية على الحدود، وهو ما سهّل وحفّز من 

اتساع حجم اقتصاد الظل، أو االقتصاد غير الرسمي، حيث نشطت عمليات تهريب السلع، سواء 

نت مشروعة أو غير مشروعة كالمخدرات واآلثار واألسلحة، وقد تصاعدت هذه الظاهرة عقب أكا

سقوط نظام "البشير" مباشرة مما دفع المجلس السيادي السوداني إلصدار قرار في سبتمبر )أيلول( 

يقضي بإغالق الحدود فورا مع ليبيا وأفريقيا الوسطى لمنع تهريب السلع االستراتيجية، وهو  2019

ما دفع تونس إلعالن حالة االستنفار على الحدود مع الجزائر بالتزامن مع تصاعد االحتجاجات 

 الشعبية العارمة التي أطاحت نظام "بوتفليقة" في أبريل )نيسان( الماضي.

 تكلفة باهظة لإلضرابات واالحتجاجات

وط النظام الحاكم تحديات الدراسة أشارت إلى أن االقتصاد يشهد خالل الفترة االنتقالية التالية لسق

متصاعدة، والتي تعود إلى أسباب سياسية وأمنية، إلى جانب العوامل االقتصادية. حيث يخلق نجاح 

االحتجاجات الشعبية في تغيير رأس النظام السياسي حالةا من السيولة السياسية، تدفع األفراد والفئات 

 .المختلفة إلى الرغبة في التعبير عن آرائهم ومطالبهم

وفي هذا اإلطار، تتزايد االحتجاجات واإلضرابات الفئوية التي تطالب بعدالة األجور، وتغيير 

النظم اإلدارية، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في عمليات فساد، وتعديل اإلطار التشريعي. ومما 

ل إليقاف يعزز هذا االتجاه أنه عادةا عقب تغيير النظام الحاكم فإن المؤسسات األمنية ال تتدخ

 التظاهرات إال في حالة إثارتها شغبا أو القيام بأعمال عنف.

ففي الجزائر، تصاعدت مطالب الجبهة العمالية، وقد شهد يوم العمال هذا العام حراكا عماليا 

حاشدا أمام النقابات لتعديل األجور وتغيير المديرين والقيادات الفاسدة. وفي هذا الصدد، صرحت 

زيرة الصناعة والمناجم الجزائرية، في مايو )أيار( الماضي، بأن اإلضرابات جميلة تمازيرت، و

العمالية كلفت االقتصاد أكثر من مليار دوالر بسبب توقف اإلنتاج في الشركات والمؤسسات الحيوية، 

 ومنها المجمع البترولي الحكومي في سوناطراك.

حكومة أو اإلدارة االقتصادية خالل كما يعد نقص التمويل من أبرز التحديات التي تواجهها ال

الفترة االنتقالية. فعادة ما يؤدي االضطراب السياسي إلى تراجع في اإليرادات العامة للدولة بسبب 

التهرب من تحصيل الرسوم، أو توقف بعض الخدمات الحكومية وقطاع األعمال العام، أو تراجع 

 واردات.اإليرادات الجمركية بسبب اضطراب حركة الصادرات وال
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يضاف إلى ذلك انخفاض الطلب على السندات الحكومية أو أذون الخزانة خالل الفترة االنتقالية 

بسبب ارتفاع الاليقين حول الوضع السياسي. ومن هنا يتعين على الحكومة في الفترة االنتقالية تدبير 

ويعد نقص التمويل من الموارد الالزمة لتغطية تمويل الحد األدنى واألساسي من الحاجات العامة، 

أكبر األزمات التي يُعاني منها السودان في الوقت الحالي، حيث أعلن رئيس الحكومة االنتقالية، عبد 

مليارات دوالر خالل العامين  8هللا حمدوك، في أغسطس )آب( الماضي، أن الخرطوم تحتاج إلى 

دة في إعادة بناء االقتصاد، ووقف المقبلين لسد االحتياجات األساسية، ولتغطية الواردات، وللمساع

 تدهور الجنيه السوداني أمام الدوالر.

 اتهامات الفساد وتوقف المؤسسات عن تقديم الخدمات

كما يقود تغيير رأس النظام السياسي بطبيعة الحال إلى تغيير الحكومة بكامل وزرائها. وعادة ما 

مؤسسات الدولة، متهمين إياهم بالفساد أو ترتفع المطالب الشعبية المنادية بتغيير القيادات داخل 

التواطؤ مع النظام السابق، وهو ما يؤدي في المجمل إلى حالة من االضطراب وعدم االستقرار، مما 

يؤثر على كيفية تقديم الخدمات العامة بالسلب، وهو ما شهده كل من الجزائر والسودان في مرحلتهما 

راك شعبي قوي في الجزائر بعنوان "الشعب يريد رحيل االنتقالية. فعلى سبيل المثال، تصاعد ح

 رموز النظام"، وامتد هذا الحراك ليطالب بتغيير قيادات المؤسسات العامة.

وغالباا ما يصاحب الفترة االنتقالية ارتفاع حالة "الاليقين"، وهو ما يقود إلى اضطراب في المدى 

أن التأثير األكبر على االقتصاد يكون نابعاا  القصير في معامالت القطاع الخارجي االقتصادية. غير

من اضطراب العالقات الخارجية على المستوى السياسي، بخاصة أن النظام السابق عادةا ما تكون له 

عالقات مع قوى إقليمية ودولية تقدم له مستوى عاليا من الدعم االقتصادي في شكل منح ومعونات 

بتغيير النظام الحاكم يتعرض هذا المستوى من الدعم وتبادل تجاري واستثمار أجنبي مباشر، و

 االقتصادي للتراجع.

وبشكل عام، تواجه الحكومات خالل الفترة االنتقالية تحديات اقتصادية ضخمة، وتجد نفسها 

محاطة بمطالب شعبية مرتفعة السقف، ومقيدة بمخاطر عالية وحالة من الاليقين. وفي هذا اإلطار، 

أنه من المهم خالل المرحلة االنتقالية تشكيل لجان لحصر المشكالت االقتصادية تُشير األدبيات إلى 

 التي تواجهها الدولة.

أما من الناحية التمويلية، فتبدو سندات الدعم االجتماعي وسندات التنمية آلية مناسبة لتوفير 

لضمان استمرار  التمويل الالزم لتغطية الحد المطلوب من الخدمات العامة والسلع الرئيسة، وكذلك

 عمل المشروعات العامة.
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ويمكن تقسيم السندات ذات التأثير إلى نموذجين؛ أولهما السندات االجتماعية الذي يقوم 

المستثمرون عبرها بتمويل أنشطة وخدمات مجتمعية، ثم تقوم الحكومة برد هذه األموال إليهم مرة 

 تم االتفاق عليها مقدما.أخرى بشرط تحقيق المخرجات النهائية أو النتائج التي 

أما النموذج الثاني فهو سندات التنمية، وهو منتشر في الدول النامية، ويتم من خالله تمويل 

المشروعات التنموية، ولكن تحّل المنظمات األهلية أو المؤسسات المتطوعة محل الحكومة لتقوم 

 ثالث في عملية التمويل. بدور تمويل النتائج، وفي أحيان أخرى يمكن أن تنضم الحكومة كطرف

يُضاف إلى هذا ضرورة التنسيق مع المؤسسات االقتصادية الدولية واإلقليمية، وكذلك التعاون 

مع الدول األكثر استثمارا في الداخل لضمان الدعم الخارجي للتجربة االنتقالية، فيما يعد أهم شرط 

 ريعية.إلدارة التغيير االقتصادي إجراء إصالحات فعالة مؤسسية وتش

https://www.independentarabia.com/node/73376/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/7-

%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-

4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

 

” كارثية“وأرقام ” صادمة“تقرير يكشف نتائج …بانتظار المساعدات يكون لبنان أو ال يكون - 12 

 لوضع االقتصاد في لبنان

 :الخبير السوري 

كشفت العديد من التصريحات الوزارية أن حكومة اختصاصيين قاربت على التشكيل في لبنان 

ا منذ فترة على وقع احتجاجات شعبية ضخمة أجبرت حكومة سعد الحريري الذي ي شهد اضطراباا حادا

 .على تقديم استقالتها

الذي  لبنانأن اجتماع مجموعة الدعم الدولية ل” الشرق األوسط“وكشفت مصادر لصحيفة 

 ألمانيالى إضافة إ مجلس األمن الدوليستستضيفه باريس سيتم بحضور الدول الخمس األعضاء في 

ومصر، باإلضافة إلى مشاركة  اإلماراتو المملكة العربية السعوديةوثالث دول عربية هي  إيطالياو

 .صندوق النقد الدوليو البنك الدوليو األمم المتحدةو االتحاد األوروبيو الجامعة العربية

عد الظهر وسوف يلقي وزير وبحسب المصدر، فإن االجتماع سيتم على مرحلتين: صباحية وب

 وزارة الخارجية الفرنسيةجان إيف لو دريان كلمة االفتتاح فيما يقود أمين عام  الخارجية الفرنسية

https://www.independentarabia.com/node/73376/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/73376/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/73376/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/73376/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/73376/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/73376/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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إلى المجتمعين على أن يصدر بيان جماعي مع  الوفد اللبنانيالمناقشات. وفي جلسة أخرى ينضم 

  .”اختتام االجتماع

دولية حزمت أمرها وقررت االلتقاء من أجل توجيه رسائل األسرة ال“ولفتت المصدر إلى أن 

واضحة ومباشرة للجانب اللبناني. وهذه الرسائل التي سيتضمنها البيان الختامي، ستركز على ثالث 

انطالقا من تشخيص الوضع  الحكومةنقاط رئيسية أولها دعوة اللبنانيين إلى اإلسراع بتشكيل 

لصعب الذي يعيشه لبنان. وسيحرص المجتمعون على االمتناع عن االجتماعي واالقتصادي والمالي ا

التشكيل ألن هذه مهمة اللبنانيين لكنهم يتمنون، بشكل عام، وصول حكومة من  تفاصيلالخوض في 

 .”االختصاصيين النظفاء التي يمكن التعاون معها

في التفاهم على  بنانيوناللومعها الجهات األخرى هو أن ينجح  فرنساما يهم “وتابع المصدر أن 

حكومة تستجيب لمتطلبات الناس وخصوصا، وهذه الرسالة الثانية االلتزام بالقيام باإلصالحات التي 

إعادة تأكيد أن “، مشددة على ”والتي لم ينفذ منها إال القليل” سيدر“ مؤتمرتعهد بها لبنان بمناسبة 

لن يتم طالما لم ينفذ اللبنانيون بما التزموا  حصول لبنان على المساعدات المنصوص عليها في سيدر

به سابقا وأعادوا التأكيد عليه بمناسبة الزيارات العديدة التي قام بها السفير بيار دوكين الذي كلفه 

الحراك متابعة ملف سيدر. أما الرسالة الثالثة فعنوانها ضم وجوه من  إيمانويل ماكرونالرئيس 

ومرة أخرى، ترفض هذه المصادر الذهاب أبعد من ذلك أو الدخول في  إلى صفوف الحكومة. الشعبي

 .”لعبة األسماء وخالفها

يأتي الرد على طلب المساعدة الذي قدمه رئيس حكومة “واستبعدت أوساط مطلعة في باريس أن 

لعدد من الدول خالل اجتماع باريس المشار إليه الذي ينتظر منه  الحريريتصريف األعمال سعد 

يه رسالة دعم للبنان وحث المسؤولين فيه على التوقف عن إضاعة الوقت والتوافق على حلول توج

لبنان استفاد في العقود األخيرة من الكثير من المساعدات “، مشيرة الى أن ”تنقذ بلدهم من الكارثة

أو . والجديد اليوم أن الجهات المانحة 3و 2و 1وهي تعيد إلى األذهان سلسلة مؤتمرات باريس 

المقرضة تريد من لبنان ليس وعودا ولكن أعماال والتزاما بما يمكن تسميته خريطة طريق إصالحية 

 http://syrianexpert.net/?p=43411   …”ال خالص من دونها

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=43411
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 "وماتأزمات اقتصادية تواجهها الحكومة األردنية بخطة "عابرة للحك   4 - 13

 مؤسسات دولية تحذر من تفاقم العجز المالي وارتفاع الدين العام

  2019نوفمبر  26الثالثاء  صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي 

 

 (جلس الوزراء األردني )الموقع الرسمي للملكالملك عبد هللا الثاني بن الحسين يترأس اجتماع م

بينما يقف االقتصاد األردني في الوقت الراهن في مفترق طرق، أطلقت الحكومة األردنية خطة 

اقتصادية شاملة خالل الفترة الماضية، ترغب من خاللها في إكساب اقتصادها بعض آليات النمو 

 لية، وكذلك تحسين مستويات معيشة السكان.الذاتي، وإصالح أوضاعه المالية واالقتصادية الك

أزمات، أهمها ارتفاع  4لكن تظل هناك ضغوط عنيفة يواجهها االقتصاد األردني تتمثل في 

العجز المالي والدين الحكومي، وزيادة معدالت البطالة، وكذلك معاناة االقتصاد من عجز في ميزانه 

ويالت والمساعدات التي كانت الحكومة التجاري. هذا بخالف حزمة مشاكل أخرى تتعلق بالتم

األردنية تتلقاها من الخارج، والتي تقلصت بالفعل مع تفاقم الضغوط االقتصادية التي تعانيها جميع 

 دول العالم خالل الفترة الماضية.

وألسباب عديدة، فإن المرحلة األولى في تنفيذ الخطة الحكومية الـ"عابرة للحكومات"، ستكون 

اسية في مسيرة االقتصاد خالل األعوام المقبلة، وبخاصة أن نجاح هذه المرحلة سيقود هي األكثر حس

 االقتصاد إلى تحقيق المزيد من المكاسب خالل الفترة المقبلة.

 خطة لتحفيز االقتصاد الكلي وتجاوز العجز الضخم

ن الحكومة وأشارت دراسة حديثة، أعدها مركز "المستقبل" لألبحاث والدراسات المتقدمة، إلى أ

أكتوبر )تشرين األول( الماضي، عن خطة اقتصادية وصفتها  27األردنية سبق وأن أعلنت في 

 بـ"العابرة للحكومات"، وذلك بهدف تحفيز نمو االقتصاد الكلي وتجاوز العجز المالي الضخم.

تعلق محاور، يتمثل المحور األول في تحفيز بيئة االستثمار، وي 4وترتكز الخطة األردنية على 

المحور الثاني باإلصالح اإلداري والمالية العامة، ويتطرق المحور الثالث إلى تحسين المستوى 

المعيشي للمواطنين ومعالجة الفقر والبطالة، أما المحور الرابع فيرتكز على تحسين جودة الخدمات 

 وإقرار التأمين الصحي الشامل.

ارات التي تستهدف تطوير البيئة على المستوى التفصيلي، شملت الخطة حزمة من القر

االستثمارية، وتقنين الحجز التحفظي على أموال االستثمارات والمستثمرين، وربط قيم الحجز 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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التحفظي الصادر عن دوائر الجمارك وضريبة الدخل، ومنع الحجز على الشركاء والمفوضين في 

دة بسبب الديون، ودعم استقرار شركات المسؤولية المحدودة أو الخاصة أو المساهمة العامة المحدو

 االستثمارات الجديدة، وتكوين لجان خاصة لحل القضايا العالقة والنزاعات في االستثمار.

ويبدو أن الحكومة األردنية تستهدف من خالل هذه اإلجراءات في مجملها تطوير مناخ األعمال، 

لى التمويل البنكي بشروط وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار، وزيادة قدرته على الحصول ع

 ميسرة.

 إجراءات جديدة لتحفيز القطاع الصناعي

الحكومة األردنية تركز من خالل قيامها بهذه اإلجراءات على دعم القطاع الصناعي الوطني، 

وتشجيعه كذلك على التصدير، كوسيلة إلصالح بعض العيوب الهيكلية التي يعانيها الميزان التجاري 

 % من الناتج المحلي اإلجمالي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.7ه عجزاا بنحو للبالد، الذي يواج

ومن شأن هذه المحفزات أيضاا أن تعمل كآلية لتعزيز مصادر اإليرادات من العمالت األجنبية، 

التي تمثل إحدى الضرورات الملحة لالقتصاد. ويبدو ذلك بوضوح من خالل الحرص على أن 

% من الضرائب ألصحاب القطاعات الصناعية 5و 3تتعلق برّد ما يتراوح بين  تتضمن الخطة بنوداا 

% من 95الُمصدِّرة، وتعد هذه اآللية إحدى صور الدعم المباشر لهذه القطاعات، التي تشكل نحو 

 االقتصاد المحلي، وفق وزارة الصناعة.

السكان، ويبدو ذلك فضالا عن ذلك، تسعى الحكومة عبر الخطة إلى تخفيف أعباء المعيشة على 

جلياا من خالل اإلجراءات التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار تفضيلية للعائالت الناشئة من 

دوالر أميركي(، كما  100دينار ) 700ذوات الدخل المحدود، لمن تتراوح دخولهم الشهرية حول 

داث نافذة تمويلية عن تشمل تخفيض رسوم التسجيل للعقارات ونقل الملكية للشقق واألراضي، واستح

طريق البنك المركزي لقروض اإلسكان بفائدة مخفضة، هذا بجانب إعادة هيكلة رواتب القطاع العام 

 وزيادتها وربطها بالجودة.

كما ربطت الخطة في بعض بنودها بين تحفيز االستثمارات من ناحية، وتعزيز مستوى معيشة 

ز المقدمة لقطاع األعمال لتحفيزه على تشغيل السكان من ناحية أخرى، حيث تضمنت بعض الحواف

المواطنين. ويمثل هذه اإلجراء إحدى األدوات التي تسعى الحكومة من خاللها إلى تخفيف حدة 

، وشهدت زيادة ملحوظة خالل األعوام األربعة 2018% في عام 18.3البطالة التي وصلت إلى 

 ، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.2014% في عام 11.9الماضية، ال سيما وأنها كانت قد بلغت 

 تحديات قائمة وتحذيرات مستمرة
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% 1.9وتشير البيانات الرسمية إلى أن االقتصاد األردني تمكن من تحقيق معدل نمو عند مستوى 

، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكشف عن تراجع نسبي عن 2018خالل العام 

% في بعض 3% وتجاوزت 2العقد الماضي، التي ظلت أعلى من  مستويات النمو على مدار

 األعوام.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن هذا النمو قد يرتفع خالل 

. وتتوافق هذه التوقعات مع ما ترجحه 2024% بحلول عام 3األعوام الخمسة المقبلة، ليصل إلى 

مات المستثمرين، التي ترى تحسناا محتمالا في معدل النمو االقتصادي خالل وكالة "موديز" لخد

% خالل الفترة من 2.4األعوام المقبلة، وإن ذكرت أن هذا التحسن سيكون محدوداا، ليكون في حدود 

 .2022وحتى  2019

وفي الوقت نفسه، أشارت وكالة "موديز" إلى بعض التحديات التي تواجه االقتصاد في الوقت 

الراهن، وعلى رأسها عجز الموازنة، وذلك على الرغم من أنها ترى تحسناا في األوضاع االئتمانية 

 مع نظرة مستقرة. B1 في األردن، حيث منحتها تصنيفاا ائتمانياا 

لكن أهمية هذا التصنيف تواجهها في المقابل بعض الصعوبات المتعلقة بضعف النمو وارتفاع 

% من الناتج عام 94لحساب الجاري والدين الحكومي الذي وصل إلى البطالة والعجز الكبير في ا

2018. 

وال يمكن في هذا الصدد تجاهل ما أوردته الوكالة بشأن إمكانية أن يؤدي انخفاض احتياطي 

العمالت األجنبية إلى تراجع التصنيف االئتماني، ال سيما إذا تزامن ذلك مع انخفاض إقبال 

 سواق األردنية.المستثمرين األجانب على األ

وال تختلف الصعوبات التي يواجهها االقتصاد في الوقت الراهن، في بعض جوانبها، عن تلك 

التي تعانيها اقتصاديات منطقة الشرق األوسط ككل، حيث تسهم النزاعات اإلقليمية وعدم االستقرار 

وفات وهواجس السياسي واألمني في المنطقة في تباطؤ معدالت النمو، كما أنها تزيد من تخ

المستثمرين األجانب وربما تدفع بعضهم إلى تفضيل عدم القدوم إلى أسواق المنطقة، والبحث عن 

 أسواق بديلة من أجل تجنب المخاطر.

وركزت الدراسة على أهمية الخطة الحكومية التي أطلقتها األردن من أجل تحفيز نموها 

األهم واألكثر حساسية بالنسبة للمملكة  االقتصادي، حيث تعد المراحل األولى من تنفيذها هي

الهاشمية، إذ إن النجاح في تحقيق إنجازات نوعية خالل هذه المرحلة، ال سيما في إصالح المناخ 

االستثماري، وجذب المزيد من المستثمرين األجانب إلى الدولة، تزامناا مع إحداث تحسن معتبر في 
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ان، وال سيما الفئات الفقيرة منهم، كل ذلك سيكون دافعاا القدرات الشرائية والمستويات المعيشية للسك

ومحفزاا لتحقيق المزيد من المكاسب االقتصادية في البالد، وتحسين األوضاع المالية الكلية وفي 

 الميزان التجاري للدولة، األمر الذي سينقل االقتصاد إلى منطقة أكثر أمناا واستقراراا.

https://www.independentarabia.com/node/74506/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4-

%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7- 
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 : االقتصاد السوري –رابعاا 

 ..على منّصة انطالق جديدة” إنقاذ اقتصادي واجتماعي” أهم أدوات  - 14 

  :الخبير السوري 

بنفحة اجتماعية، وهو ملف  بدأت مرحلة تعاٍط جديدة مع أكثر الملفات االقتصادية المطّعمة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة..فاليوم كانت بداية تصويب متأنية لمفردات العمل باتجاه دعم 

كأهم أداة في التوجه ” مشروعات الفقراء” وصقل بيئة هذا النوع الرشيق من التنمية، والذي يحتضن 

 .نحو محاربة الفقر والبطالة

الوزراء اليوم، تقييماا لعمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة  فقد أجرى اجتماع في رئاسة مجلس

والمتوسطة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات بهدف 

الخروج بخطة عمل تكاملية بين المؤسسات الثالث لالنطالق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 .وتوسيع انتشارها

اسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء طلب من مجالس اإلدارة وخالل االجتماع برئ

وضع خطة عمل واالستثمار األمثل لموارد هذه المؤسسات وتعزيز تواجدها في المحافظات وتشبيك 

العمل وفق رؤية منهجية وصوالا إلى إحداث نقلة نوعية في عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة. وتم 

لمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزيز التواصل مع اتحادات /الزراعة الطلب من هيئة تنمية ا

 .والصناعة والتجارة والحرفيين والسياحة/ ليكونوا على اطالع بالفرص االستثمارية المقدمة

وتقرر إحداث مكاتب ترويج للتعريف بخدمات هذه المؤسسات على أن يتم وضع دليل بالخطوات 

بإحداث مشروع خاص واالستفادة من التسهيالت. كما تم الطلب الواجب اتباعها لتمكين من يرغب 

من الهيئات الثالث التنسيق مع وزارتي االقتصاد والصناعة واتحاد الحرفيين لوضع قاعدة بيانات 

متكاملة حول المشاريع المتوسطة والصغيرة على مستوى كل محافظة لتكون نقطة انطالق لتنظيم 

 .يهذا القطاع وتفعيل دوره التنمو

وتقرر تشميل المشاريع المتوسطة والصغيرة بخطة التوسع بالمناطق الصناعية المزمع البدء بها 

مع تأمين الخدمات الالزمة لتسريع تشغيل هذه المشاريع بما يساعد على زيادة معدالت اإلنتاج 

 وتوفير المزيد من فرص العمل وتم التأكيد على إطالق خطة تدريب متكاملة للكوادر في هذه

المؤسسات. وتم الطلب من مؤسسة تنمية الصادرات تعزيز تواجد المنتج السوري في األسواق 

الخارجية واستهداف أسواق جديدة ووضع رؤية متكاملة للتصدير تتضمن التشريعات الالزمة 
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وإجراءات تصدير كل منتج فيما تم تكليف مؤسسة ضمان مخاطر القروض التنسيق مع المصرف 

ف األخرى لتوسيع حجم التمويل الممنوح للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتمكين المركزي والمصار

المقترضين من الحصول على القروض الالزمة ألعمالهم وفق سياسة إقراض شفافة. وفى تصريح 

للصحفيين أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض إبراهيم زيدان إلى أن المؤسسة 

ديم الدعم المطلوب للمصارف والمستثمرين في إطار عملية دعم المشاريع ستبدأ العام القادم بتق

الصغيرة والمتوسطة بكل القطاعات. بدوره بين مدير عام المؤسسة مأمون كاتبة أن المؤسسة تعمل 

على رفع الجدارة االئتمانية للمقترضين لتمكينهم من االقتراض وتأمين الكفاالت للمصارف في حال 

 http://syrianexpert.net/?p=43183 .لكافية من قبلهمغياب الضمانات ا

 

 فكرة قيد الدراسة الجادة… باص تعمل على الكهرباء في شوارع ريف دمشق  800    - 15

 :الخبير السوري 

ل منطقة على طالب محافظ ريف دمشق عالء إبراهيم أعضاء مجلس المحافظة بإعداد دراسة لك

حدة وذلك خالل الشهر المتبقي من العام الحالي بهدف الوصول إلى عمل مشترك إضافة إلى تقييم 

نتائج العمل خالل هذا العام على أرض الواقع معيداا سرعة إنجاز المشروعات في العديد من 

لتي لم تنجز الوحدات اإلدارية لنشاط رؤساء هذه الوحدات وواعداا بمتابعة العمل في الوحدات ا

 .مشاريعها هذا العام في العام القادم

وكشف المحافظ خالل مداخلته أمام مجلس المحافظة عن قرب التعاقد مع السورية للشبكات من 

أجل استالم جميع أعمال اإلنارة في البلديات من صيانة وغيرها في محافظة الريف وفق خطة 

 .ستوضع من أجل ذلك

لتركيز خالل العام القادم على منطقة الغوطة ألنها تحتاج إلى طرق ووفقاا للمحافظ فإنه سيتم ا

ومدارس وبنى تحتية من مياه وكهرباء بحيث يتم العمل بعد ذلك باتجاه المشاريع التنموية وإعداد 

مشروعات جديدة إضافة للمشاريع الحالية سواء حكومية أو بالتعاون مع القطاع الخاص مثل الطاقة 

ن في مدينة عدرا ومشروعات النفايات التي بدأت في جرمانا، مشيراا إلى أن هذه البديلة التي ستكو

 .التجربة بعد أن تم تطبيقها في جرمانا سيتم تعميمها على باقي المناطق مثل التل والزبداني والقلمون

http://syrianexpert.net/?p=43183
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وأشار إبراهيم إلى أن هذه المشاريع ستضاف إلى مشاريع أخرى تنموية قدمتها الوحدات اإلدارية 

ثل مشاريع األلبان واألجبان إضافة إلى مشاريع استثمار األمالك العامة في الوحدات اإلدارية م

 .وستؤمن هذه المشاريع بمجملها عوائد للوحدات اإلدارية

ولفت إبراهيم إلى أنه بالتزامن مع صيانات الطرق في ريف دمشق ستتم دراسة وضع الحواجز 

و غيرها من الطرق مبيناا أنه على األغلب سيتم إبقاء وإعادة توزيعها سواء على طرق الغوطة أ

 .حاجز واحد فقط في كل منطقة

وكشف إبراهيم عن اجتماع أمس بين كل من وزيري العدل واإلدارة المحلية للبت بموضوع 

بطالن انتخاب اثني عشر عضواا من أعضاء مجلس المحافظة آمالا أنه في حال وجود إقصاء للبعض 

 .أن يتم إصالحه

أشار إبراهيم إلى أن هناك مناطق لم تصلها الكهرباء نهائياا في ريف دمشق ستكون لها األولوية و

 .في خطة العام القادم

وبيّن المحافظ أن العمل على المخططات التنظيمية في المحافظة توقف لفترة سبعة أشهر بسبب 

لتعاقد مع القطاع الخاص إلنجاز انتقالها من وزارة اإلسكان إلى وزارة اإلدارة المحلية كاشفاا عن ا

هكتاراا وصفها بغير التقليدية وأن نتائج هذه الدراسة سيتم  140دراسة لمنطقة في داريا تبلغ مساحتها 

تعميمها على باقي الريف مؤكداا العمل على توءمة بعض المدن المتداخلة مع محافظة دمشق منها 

 .الحجر األسود واليرموك

ض مع مستثمر خاص من أجل تسيير باصات وفانات يصل عددها إلى وكشف إبراهيم عن التفاو

على خطوط النقل في المحافظة وأن الموقع الرئيسي سيكون في حرستا ويخدم أيضاا باقي  800

المحافظات وتعمل على الكهرباء، مضيفاا إن الباصات مصدرها صيني وأصبحت جاهزة وأنها تشمل 

 .باصات كبيرة وصغيرة وفانات

إلبراهيم فإنه تم إنجاز المرحلتين األولى والثانية من مدينة السيارات في الدوير وأنه سيتم ووفقاا 

 .البدء بالمرحلة الثالثة التي سيليها تسليم المقاسم ألصحابها من أجل البدء بالتنفيذ

وطالب عضو مجلس الشعب علي الشيخ باإلسراع بإنجاز طريقي الغوطة وهما طريق الكباس 

شابية، وطريق الزبلطاني باتجاه عمق الغوطة بعد أن وافق وزير المالية على تخصيص المليحة الن

المبالغ الالزمة لهما، مطالبا بتخصيص الخدمات الفنية بالمبلغ لتبدأ هي بالعمل وليس انتظار 

 .التعاقدات مع المتعهدين
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صوصاا من ورداا على انتقاد العضو عارف أبو حرب ما يجري من فساد في محكمة جرمانا خ

ناحية الوكاالت، إذ إن المواطن يحتاج إلى يومين لينظم وكالة وأن منظم الوكاالت يأخذ الدفاتر معه 

إلى المنزل ليعمل من خالل مكتبه مساء أحال المحافظ الموضوع للتواصل مع المحامي العام 

 .للمحافظة للتدقيق في الموضوع ومعالجته

شة مواضيع المياه والكهرباء والموارد المائية والزراعة وكان مجلس المحافظة بدأ جلسته بمناق

 .برئاسة رئيس مجلس المحافظة صالح بكرو وحضور نائب المحافظ يوسف حمود

وطرح عضو المجلس قاسم دياب وضع الكهرباء في الديرخبية مبيناا أنه ال يوجد سوى محولتين 

 .وأن االنقطاعات مستمرة ولفترات تتجاوز سبع ساعات

ياد خالد مشكلة مدينة الضمير التي انقطعت فيها الكهرباء منذ ثالثة أيام والتي تتجاوز وطرح ز

ساعات االنقطاع المعقول وتمتد من الصباح إلى المساء، منتقداا إدارة كهرباء الريف التي ال تجيب 

على مطالب األهالي، فالمحوالت تعطى لمناطق من دون غيرها على حين أن كل خمس حارات في 

ينة الضمير تتغذى من محولة واحدة مشيراا إلى أن المدينة لم ينجز فيها أي مشروع خدمي وأنها مد

تعاني من اإلهمال على عكس مناطق أخرى، فالوعود أغلبها وعود وهمية والخطط ال تنفذ على 

 .أرض الواقع

ل بالتقنين وطرح عضو المجلس عادل خليل أيضاا عدم تعاون كهرباء الريف، مبيناا أن قرحتا تقب

ولكن ما يجري ليس تقنيناا بل قطع لساعات كاملة يضاف إليه التيار الترددي الذي يمنع استقرار 

 http://syrianexpert.net/?p=43177  الوطن…التيار الكهربائي

 

يط عملية اإلقراض وحركة الدورة زيادة الرواتب واألجور في سورية كمدخل سياساتي لتنش - 16 

 االقتصادية

 د. مـــديــن عـــلـــي –مركز دمشق لألبحاث والدراسات مداد  :الخبير السوري 

 حول طبيعة المشكلة، ومقاربة الحل -أوالا 

يُعد انخفاض مستوى الدخل، وعدم قدرة طالبي القروض على السداد، وحاجتهم لعدد كبير من 

ن أهم الصعوبات التي واجهت عملية اإلقراض والتمويل طيلة سنوات الحرب الكفالء والضامنين، م

الخاص بالرواتب واألجور،  2019( لعام 23ولغاية تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم )

( ل.س تعويض غالء 11.500( ل.س، وإضافة )20.000والمتضمن زيادتها بمبلٍغ مقطوع مقداره )

http://syrianexpert.net/?p=43177
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( ل.س. 31.500ى أصل الراتب. ما يعني زيادة أصل الراتب بمقدار )المعيشة )كانت تُمنح سابقاا( إل

وتُعدُّ هذه الزيادة، في الواقع، األعلى واألهم في تاريخ سورية، من حيث النسبة والتناسب. ويبقى 

األبرز في هذا اإلطار، هو أنها جاءت في ظروف سياسية واقتصادية داخلية وخارجية، وعقوبات 

غاية، ألقت بثقلها على كاهل االقتصاد السوري، إذ تسببت بتراجٍع كبيٍر في دولية صعبة ومعقدة لل

حجم اإليرادات المالية للدولة، ما أدى إلى تراجع قدرتها على اإلنفاق بشقيه الجاري واالستثماري، 

ودخول االقتصاد السوري في حالة انكماش اقتصادي تدريجي، انتهى إلى ركوٍد اقتصادٍي عميٍق، 

يندرج عملياا في إطار  2019( لعام 23قب خطيرة للغاية. هذا يعني أن المرسوم )ينذر بعوا

اإلجراءات واألدوات المالية التي تسعى نحو إيجاد حلٍّ للمشكلة االقتصادية والمعيشية في سورية، في 

األجل القصير. ويبقى السؤال األبرز في هذا اإلطار هو: كيف يمكن أن تنعكس هذه الزيادة على 

 اقع االقتصادي في سورية، وكيف يمكن أن تتحول إلى فرصة حقيقية؟الو

 حول التأثير والمنعكسات -ثانياا 

، بال شك، حاجة حقيقية لالقتصاد 2019( لعام 23تُعد الزيادة التي جاءت بموجب المرسوم )

 السوري في المرحلة الراهنة، وهي خطوة مهمة في األجل القصير، لطالما يمكنها أن تساعد في

توفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الالزمة لحل المشكلة االقتصادية المعقدة في سورية، يمكن 

 :اإلشارة إليها باآلتي

زيادة مستوى حجم الطلب على المستوى الكلي. بمعنى أن زيادة الرواتب واألجور ستسهم إلى 

لسلع والخدمات، ما سيساعد في حدٍّ كبيٍر في زيادة حجم الطلب على الموارد الطبيعية والبشرية، وا

زيادة حجم اإلنتاج، وتحفيز النمو االقتصادي، وبالتالي انتعاش االقتصاد السوري الذي يعيش حالة 

 .من الركود االقتصادي العميق

رفع مستوى الدخل )الرواتب واألجور(، الذي يشكل أساس الترفيع الدوري للعاملين في الدولة 

الزيادة ستؤسس لتحسن الحق في الدخل، يأتي عن طريق زيادة  )كل سنتين(، ما يعني أن هذه

مساحة/مطرح الترفيع الدوري للعاملين في الدولة )أي مساحة الدخل المقطوع(، ونحن على أعتاب 

 .ترفيع في الوقت الراهن

زيادة قدرة األفراد على االقتراض والتمويل واالستالف من البنوك والمؤسسات المالية 

د شكل انخفاض مستوى الدخل واألجور، تحديداا للعاملين في القطاع العام، ومؤسسات والمصرفية. لق

الخدمة الحكومية، أحد الصعوبات الجوهرية التي حرمت غالبية عظمى من أصحاب الدخل المحدود 

في مؤسسات القطاع العام، من إمكانية االقتراض، وفرص االستفادة من التمويل والتسهيالت 
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لك بسبب ارتفاع نسبة خدمة الدين )القسط + الفوائد( بالنسبة إلى الدخل. فتمثيالا ال االئتمانية، وذ

( مليون ل.س فقط في الشهر، وعلى أساس 2حصراا، إن عبء الدين )قسط + فوائد( لقرض يبلغ )

%( من 50( ل.س، وهذا يعادل )25.000سعر الفائدة المعتمد في الوقت الراهن، يعادل حوالي )

ظف دولة من الفئة األولى. ما يعني أنه ال يمكن ألي موظف من الفئة األولى أن سقف راتب مو

يقترض، حتى ولو كان قد بلغ سقف الراتب، نظراا لعدم القدرة على السداد، إذ إنه وفي ضوء ارتفاع 

%( من راتبه الشهري 50تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية، ال يمكن لشخص أن يخصص )

( مليون ل.س فقط، فكيف يمكن له أن يقترض 2شهري مستحق الدفع، لقرض مبلغه )لسداد قسط 

 ( ماليين ل.س فأكثر، لشراء وإكساء مسكن؟5مبلغ )

 2020استحقاقات عاجلة وملحة مع الزيادة، على أبواب موازنة  -ثالثاا 

ازنة العامة جميعنا يعلم أن هذه الزيادة جاءت بعد أقل من ثالثة أسابيٍع مضت على مناقشة المو

والتي كانت قد أظهرت مؤشرات مالية مقلقة، وعجز مالي كبير، يقّدر بنحو  2020للدولة لعام 

( 750( مليار ل.س، وذلك بالتزامن مع تراجع دراماتيكي بسعر الصرف، تجاوز عتبة )1455)

ل.س للدوالر. ما يعني أن هذه الزيادة جاءت عملياا في ظل ظروف ضاغطة لمعالجة مشكلة 

قتصادية ومعيشية معقدة ومقلقة، )لها ظروفها ومبرراتها الموضوعية(، تستوجب من الجميع التفكر ا

 .والتفكير بجملة من الوقائع والمعطيات االقتصادية والسياسية، الداخلية والخارجية

في كافة األحوال، إن لغة المنطق واالقتصاد تؤكد بوضوح، على أن زيادة الثروة وتحسين فرص 

والتنمية، واالرتقاء بمستوى نوعية حياة البشر هو حق مشروع ومن حقوق اإلنسان الطبيعية، العيش 

لكنها ال يمكن أن تتحقق إال بالعمل، وتحسين مستوى األداء واإلنتاج، ورفع وتائر اإلنتاجية لمختلف 

كان، أن عناصر اإلنتاج، وفي مقدمتها إنتاجية العمل. لذا فقد بات من الضرورة القصوى بزمان وم

نتجه بقوة وحزم في سورية، نحو تنفيذ برنامج عمل حكومي يتضمن مجموعة من اإلجراءات 

االقتصادية والتدابير، بصورة سريعة، بما يلبي متطلبات استحقاقات عاجلة برسم التصويب، يمكن 

 :اإلشارة إلى بعضها عبر اآلتي

 .(ثمار األمثل لعوائد أمالك الدولةتنشيط مصادر اإليرادات الطبيعية )الضرائب والرسوم واالست

 .تنشيط عملية االستثمار، وتوظيف المدخرات المالية في المصارف الحكومية والخاصة

 .تقييد عملية اإلنفاق على تمويل االستيراد، وحصرها باإلنفاق على السلع والمواد االستراتيجية

 .ضبط الهدر واإلنفاق غير المبرر مالياا واقتصادياا 

 .قيقية على شبكات الفساد وأجهزته داخل الدولة وخارجهاشن حرب ح
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 .مكافحة التهريب بكافة السبل والوسائل االقتصادية والمالية والعسكرية

العمل بقوة السترداد الموارد الطبيعية والمالية للدولة السورية، المنهوبة والُمستنزفة بطرق 

استثمارها، ووضع حّد لعمليات  عديدة، ما يعني ضرورة العمل بقوة من أجل تحسين شروط

 .استباحتها والتجاوز عليها، وتجييرها لخدمة المكاسب الشخصية والمصالح الخاصة

الحد من نفوذ التجار وأصحاب االمتيازات، وكبح جماحهم، ووضع حد لقدراتهم على تجاوز 

 .هيبة قانون الدولة السورية ومؤسساتها، وموظفيها، وحقوقها المالية

 .ة اإلنتاج وتحفيز النمو، وهذا يتطلب تحديد أولويات التنمية قطاعياا وإقليمياا تنشيط عملي

وضع خطط ملزمة لوزارات الدولة ومؤسساتها، تتضمن مؤشرات إنجاز )إنتاج( كمي ونوعي 

 .يجب بلوغها، تكون مرتكزاا لمكافأة الملتزمين، ومستنداا لمعاقبة المقصرين

 .ح جماح المتالعبين باألسعار وتجار األزمةتفعيل دور الرقابة التموينية، وكب

 .العمل المكثف لتقليل الحلقات البيروقراطية والقيود اإلدارية بين المستويات اإلدارية المختلفة

 .تدريب الكوادر والكفاءات، وتحفيز العاملين األنشط واألكثر عطاءا وإنتاجية

بدائل االقتصادية الطبيعية )الصحيحة(، إّن ما تقدم يمكن أن يساعد إلى حدٍّ كبيٍر في توفير ال

وبالتالي في تأمين متطلبات تمويل اإلنفاق الحقيقي للدولة على برامج التنمية االقتصادية 

واالجتماعية، وبخالف ذلك، أي في ظل االستسالم والركون للحلول التمويلية السهلة، سنجد أنفسنا 

وأشد خطورةا على المستوى االقتصادي في مواجهة معطيات ووقائع اقتصادية أكثر تعقيداا 

 http://syrianexpert.net/?p=43150 .واالجتماعي

 

التأمين اإللزامي على السيارات ازداد.. واإلنفاق على … انخفاض إجازات االستيراد  - 17

 مليارات ليرة 7.4وصل إلى « الصحي»

 :الخبير السوري 

تجاوزت قيمة أعمال المؤسسة السورية للتأمين )البدالت واألقساط( حتى نهاية الربع الثالث من 

مليار ليرة عن الفترة نفسها العام  1.4مليار ليرة سورية، بزيادة  19( مبلغ 2019العام الجاري )

 .بالمئة 8الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 

متضمناا التأمين الحدودي نحو مليار ليرة عما كانت وبلغت الزيادة لدى فرع إلزامي السيارات 

مليون ليرة، مقابل انخفاض في بقية  400بينما سجل فرع الحريق زيادة بنحو  2018عليه في العام 

http://syrianexpert.net/?p=43150
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مليون ليرة عن الفترة نفسها من العام الماضي،  200فروع التأمين، إذ سجل فرع النقل تراجعاا بنحو 

اب وفق ما أوردته المؤسسة تتعلق بتراجع حجم إجازات االستيراد، بالمئة، ألسب 20وهو ما يعادل 

وإن التأمين البحري غير إلزامي ومعظمه حكومي، إذ تكون معظم التأمينات في هذا المجال على 

مواد للمشاريع الحكومية، وإن هناك حالة تباين مستمرة في مثل هذه المستوردات، إذ عادة ما يترافق 

 .عمليات التركيب لمثل هذه المواد وإدخالها في اإلنتاج تراجع المستوردات مع

بالمئة، بينما سجل باقي فروع التأمين  8وسجل التأمين الهندسي تراجعاا في محفظته بمقدار 

 .تأرجحاا عند المعدالت نفسها من اإلنتاج بالمقارنة مع العام الماضي

 9.5لدى المؤسسة تجاوزت كما أظهرت بيانات المؤسسة أن اإلنفاق العام )التعويضات( 

 9.1مليارات ليرة، وبالمقارنة مع تعويضات الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت نحو 

 .بالمئة 4مليارات ليرة، نجد أن قيم اإلنفاق لدى المؤسسة ارتفعت لهذا العام بواقع 

مليارات ليرة  7.4وتركزت الزيادات في اإلنفاق لهذا العام في التأمين الصحي، حيث سجل نحو 

 .مليارات ليرة في العام الماضي حتى نهاية الربع الثالث 7مقارنة مع 

بين المدير العام للمؤسسة السورية للتأمين إياد زهراء أن جملة « الوطن»وفي تصريح لـ

المؤشرات التي صدرتها المؤسسة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي تمثل حالة الحراك والعمل 

المؤسسة، وغير مرتبطة بإظهار الربحية أو الخسارة فيها، ألن عمل التأمين فني بامتياز،  لدى

والتعويضات المدفوعة سوف تستمر من شركات إعادة التأمين، وكتلة االحتياطيات التي تحجز على 

األعمال الفنية وفق النسب المقررة من الجهة المشرفة متغيرة، ألن الفارق الذي يظهر بين حجم 

اإلنتاج والتعويضات المسددة والحوادث المدفوعة والدعاوى القضائية المتابعة يظهر في ميزانية 

 .الشركة بعد القيام باحتجاز ما يلزم وتوضيح الموقف المالي النهائي للشركات

مليارات ليرة سورية،  4.8بنحو  2018وبين أن نتائج المؤسسة سجلت أرباحاا مع نهاية العام 

ن قدرة المؤسسة على االستمرار في تقديم خدماتها ونشاطها التأميني واالجتماعي وهو ما عزز م

 http://syrianexpert.net/?p=43144 .لكونها مؤسسة حكومية

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=43144
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 ..حملة متكاملة وغير مسبوقة لضرب أخطر ظاهرة تهدد االقتصاد السوري - 18

 نالوط :المصدر 

بدأت المديرية العامة للجمارك خطة تحرك جديدة، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء واللجنة 

على محيط « من العيار الثقيل جداا »االقتصادية ووزارة المالية، نصت على فرض طوق جمركي 

ة مع المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية، وصوالا إلى سراديبها التي كان المهربون يتسللون منها خلس

  مهرباتهم، لقطع الطريق باتجاه المحال والمتاجر والمستودعات واألقبية المظلمة. 

الرسمية لمجلس الوزراء، فقد باشرت الجمارك تنفيذ « فيسبوك»وبحسب ما نشر على صفحة 

خطوطها العريضة أمس، وفقاا لخريطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة القادمة، من حملة 

تهريب التي سوف تشمل كامل المساحة الجغرافية السورية وجميع المهربين على اختالف مكافحة ال

قضاياهم وحجم وقيمة مهرباتهم التي ال غاية لها وال هدف منها إال تخريب االقتصاد الوطني، والذي 

  مازال صامداا وقوياا كالصخرة المنيعة في وجه رياح اإلرهابي والفاسد والمهرب. 

سؤول في الجمارك أنه سيتم العمل على إنجاح خطة العمل الجديدة وفق توجيهات و أكد مصدر م

رئاسة الحكومة، إذ سيتم إعادة هيكلة مجموعات العمل الجمركي بما يسهم في تنفيذ أحزمة عمل 

مشددة، وخاصة على مداخل المدن ومختلف المنافذ والطرقات، والتوجه لضبط المهربات قبل 

 .لمحليةعبورها نحو األسواق ا

وبين أن هناك توجيهات بالتشدد في التعامل مع قضايا التهريب، وخاصة المواد األولية واألدوية 

والمواد الغذائية والدخان، كما سيتم التركيز أكثر على مالحقة كبار المهربين وضرب مستودعاتهم 

اك حصانة ألحد، أي عبر تفعيل حالة االستعالم والتقصي ومتابعة شبكات التهريب، وأنه لن يكون هن

التهريب قبل صغار المهربين، وأن هناك متابعة لتنفيذ الحملة، وعمل « حيتان»ضرب الكبار 

 .عناصر الجمارك، إذ سيتم التوجه التخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وتطبيق العقوبات الرادعة

جديدة التي تم ترجمتها وفي التفاصيل، تتضمن المرحلة األولى من إستراتيجية مكافحة التهريب ال

أمس على أرض الواقع، من خالل قيام المديرية العامة للجمارك، بنشر دورياتها على كامل محيط 

مدينة دمشق، في خطوة باتجاه ضبط المهربين قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من 

لصناعي والبائع الذين ال هم لهم إيصال مهرباتهم إلى الوجهة التي سبق االتفاق عليها مع التاجر وا

 .وال اهتمام إال تحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل نفقة ممكنة ولو كان هذا األمر مضراا باقتصاده الوطني
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اقتصادياا وصناعياا »وبحسب ما ورد في المنشور، فإن التحرك الجديد المدروس لعمل الجمارك 

ع الجزء الخاص بخطة عمل المديرية العامة ال يتعارض م« وزراعياا واجتماعياا وصحياا بعناية

للجمارك بمالحقة وضبط المواد المهربة في المستودعات والمعامل والمصانع الواقعة داخل المدن 

والمناطق والقرى والبلدات، أما أهم ما يميز هذا التحرك هو رفع سقف صالحيات المديرية واتخاذ 

ب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما كل ما شأنه وبعيداا عن كل الخطوط الحمراء ضر

من « سورية خالية من التهريب»وجدت ومع أي شخص كان، وذلك في خطوة متممة والحقة لحملة 

  المواد التركية وغيرها. 

تم نشر الدوريات الجمركية وتوزيعها بشكل يمكن من توسيع مظلة العمل لتغطي كافة النطاق 

البرية والبحرية »التهريب بكل أشكاله عبر الحدود والمنافذ الحدودية الجمركي، وبالتالي ضبط وقمع 

، مقابل تقديم كل أشكال التسهيالت للسيارات الشاحنة الكبيرة «والجوية وصوالا إلى الالشرعية منها

والصغيرة الناقلة للبضائع النظامية المجمركة داخل المدن من مستودعات التجار إلى محالهم، كل 

المحافظة على حقوق الخزينة العامة للدولة وعدم تفويت ولو قرش واحد  ذلك في سبيل

 http://syrianexpert.net/?p=43419  الوطن…عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=43419


  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

55 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                       سورية  12341دمشق ص ب 

 : أخبار اقتصادية قصيرة –خامساا 

 مليارات الدوالراتاالقتصادي أتاح تدفقات ب مصر.. اإلصالح - 1

 أبوظبي -سكاي نيوز عربية  صورة أرشيفية للبنك المصري المركزي   

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، األحد، إن إجمالي التدفقات "الدوالرية" على 

 .مليار دوالر خالل األربع سنوات الماضية 200مصر بلغت 

تدفقت بفضل نجاح  األموال أمام المؤتمر المصرفي العربي، أن هذهوأوضح عامر، في كلمته 

 .برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر

نامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق وأضاف عامر، أن بر

 .اماع 40، كما أتاح لمصر إصدار سندات لمدد تصل إلى التضخم النقد وتراجع

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بالده تستهدف 

في  6.2، وتراجع العجز الكلي إلى 2021-2020في المئة بالسنة المالية المقبلة  6.4نمو االقتصاد 

المصري  إعالن المسؤول المصري عن هذه األرقام في الوقت الذي يحظى فيه االقتصاد وجاء .المئة

دعما من تحسن السياحة، وتحويالت قوية من العاملين في الخارج، وبدء اإلنتاج من حقول غاز 

إن الناتج  مصطفى مدبولي وفي يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء المصري،  .مكتشفة حديثا

 .. وفقا لرويترز2019-2018مئة في السنة المالية في ال 5.6المحلي اإلجمالي نما 

https://www.skynewsarabia.com/business/1303715-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D8%A7%D9%94%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

 

 اكتشاف نفطي جديد في مصر.. واإلنتاج خالل أيام - 2

  2019أكتوبر  أبوظبي –وكاالت  l 25 أرشيفية –منشأة نفطية لشركة إيني  

أعلنت شركة "إيني" اإليطالية، الجمعة، اكتشاف بئر نفطي في خليج السويس شمال شرقي 

آالف برميل  5ة اإلنتاج ستبدأ خالل األيام المقبلة، بمعدل تدفق أولي بنحو مصر، الفتة إلى أن عملي

 .يوميا

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84&contentId=1303715
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84&contentId=1303715
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85&contentId=1303715
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85&contentId=1303715
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1303715
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1303715
https://www.skynewsarabia.com/business/1303715-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%94%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.skynewsarabia.com/business/1303715-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%94%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.skynewsarabia.com/business/1303715-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%94%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.skynewsarabia.com/business/1303715-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%94%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.skynewsarabia.com/business/1303715-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%94%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.skynewsarabia.com/business/1303715-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%94%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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، حسبما خليج السويس في أبو رديس سدري وأوضحت الشركة أن االكتشاف تم في منطقة تنمية

 ."ذكرت وكالة "رويترز

، "بترول بالعيم" اكتشفت البئر البترولي بالشراكة مع شركة "إيني" وأفادت صحف مصرية أن

 .المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول

وأشارت "إيني" إلى أنه سيتم بدء اإلنتاج من البئر خالل األيام القليلة المقبلة، وسيتم تشغيله من 

طيات المقدرة في اكتشاف جنوب خالل تسهيالت اإلنتاج بخليج السويس، الفتة أن إجمالي االحتيا

 .مليون برميل من النفط 200سدري تبلغ نحو 

https://www.skynewsarabia.com/business/1293230-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-

%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%94%D9%8A%D8%A7%D9%85 

 

 سنوات 5في المئة على مدار  6مسؤول صيني: النمو المحتمل أقل من  - 3

 أبوظبي -وكاالت ، مبنى بنك الشعب الصيني في بكين 

سيقل  قال مستشار للبنك المركزي في الصين، األحد، إن النمو االقتصادي المحتمل في الصين

وذكر ليو شي جين، مستشار السياسات لبنك الشعب  .عن ستة في المئة في السنوات الخمس المقبلة

 2020في المئة في الفترة بين عام 6و 5 سينمو بين االقتصاد إن بكين، في الصيني، في مؤتمر

ميسرة جدا بالفعل، وإن محاولة تحفيز االقتصاد لينمو بوتيرة  السياسة المالية وقال ليو إن .2025و

 ."أسرع من إمكاناته قد تؤدي النهياره، وفق ما نقلت "رويترز

وتباطأ النمو االقتصادي في الصين بأكثر من المتوقع إلى ستة في المئة على أساس سنوي في 

 الربع الثالث من العام، وهي أقل وتيرة في ثالثة عقود تقريبا، وعند الحد األدنى لتوقعات الحكومة

ورغم تنامي الضغوط على االقتصاد نتيجة تباطؤ الطلب  .بالمئة للعام بالكامل 6.5لنمو بين ستة و

المحلي والحرب التجارية مع الواليات المتحدة، فإن بكين ما زالت تحجم عن تطبيق خطوات تحفيز 

 .مهمة خشية زيادة المخاطر المالية في ظل مستويات الدين

https://www.skynewsarabia.com/business/1303704-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84-

%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%82%D9%84-6-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-5-

%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3+%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D9%8A&contentId=1293230
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3+%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D9%8A&contentId=1293230
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3&contentId=1293230
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3&contentId=1293230
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A&contentId=1293230
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A&contentId=1293230
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84+%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%85&contentId=1293230
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84+%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%85&contentId=1293230
https://www.skynewsarabia.com/business/1293230-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%94%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/business/1293230-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%94%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/business/1293230-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%94%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/business/1293230-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%94%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%8C&contentId=1303704
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%8C&contentId=1303704
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&contentId=1303704
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&contentId=1303704
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1303704
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1303704
https://www.skynewsarabia.com/business/1303704-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%82%D9%84-6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.skynewsarabia.com/business/1303704-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%82%D9%84-6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.skynewsarabia.com/business/1303704-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%82%D9%84-6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.skynewsarabia.com/business/1303704-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%82%D9%84-6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.skynewsarabia.com/business/1303704-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%82%D9%84-6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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 دول في قطاع التجارة اإللكترونية 10السعودية ضمن أبرز  - 4

  -)د ب ا( –الرياض  

حققت السعودية صدارة الدول األكثر تطوراا في مؤشر األمم المتحدة للتجارة اإللكترونية الصادر 

دول في قطاع التجارة  10عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )اونكتاد(لتكون ضمن أبرز 

مراكز على  3متقدمةا  49ي الترتيب العالمي لتحل في المركز اإللكترونية، إلى جانب تقدمها ف

 المؤشر العام.

وأكد وزير التجارة واالستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد هللا القصبي، في تصريح صحفي 

إن تبوؤ المملكة لهذا المركز المتقدم في ” اليوم األحد ، نشرته وكالة األنباء السعودية الرسمية)واس( 

ر يعكس تنفيذ مبادرات مجلس التجارة اإللكتروني الهادفة لتعزيز ثقة المستهلكين في التجارة المؤش

اإللكترونية وحفظ وضمان حقوقهم والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين وتنمية 

ج التحول وتعزيز منظومة أعمال التجارة اإللكترونية ومواكبة تطوراتها عالمياا تحقيقاا ألهداف برنام

 ″.2030الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 

مليار لاير، بحسب رئيس لجنة ريادة األعمال  33ويبلغ حجم التجارة اإللكترونية بالمملكة نحو 

% من حجم التجارة االلكترونية في 45بغرفة جدة ثامر الفرشوطي، موضحا أن المملكة تسيطر على 

 لاير 3ر750الشرق األوسط. )الدوالر يساوي 

، ”التحول نحو التجارة االلكترونية“وأوضح الفرشوطي خالل جلسة للغرفة اليوم األحد بعنوان 

متجر  25501في آذار/مارس الماضي، أن المتاجر االلكترونية المسجلة رسميا في المملكة بلغت 

 الكتروني.

 

 تراجع في الفائض التجاري الصيني مع واشنطن - 5

 أبوظبي -وكاالت  تراجع مفاجئ للفائض التجاري الصيني مع واشنطن 

ينية األحد، أن الفائض التجاري لبكين مع أظهرت حسابات لرويترز تستند إلى بيانات جمارك ص

 26.45مليار دوالر، ليتراجع من فائض الشهر السابق البالغ  24.60الواليات المتحدة بلغ في نوفمبر 

 .مليار دوالر
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 272.5وبلغ الفائض التجاري للصين مع الواليات المتحدة في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 

 .رز المستندة إلى بيانات جمارك صينيةمليار دوالر وفقا لحسابات رويت

في المئة في األحد  15.2نزل  الواليات المتحدة مع تجارة الصين وقالت الجمارك إن إجمالي 

في  23.3في المئة، وهبوط الواردات  12.5، مع تراجع الصادرات 2019عشر شهرا األولى من 

 .المئة

للصين مع الواليات المتحدة لشهر  التجارة الثنائية التغيرات بالنسبة المئوية في ولم تعلن الجمارك

 .نوفمبر

https://www.skynewsarabia.com/business/1303563-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86 

 

Koniec raportu 

End of Report 

 انتهى التقرير

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1303563
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1303563
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1303563
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1303563
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&contentId=1303563
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&contentId=1303563
https://www.skynewsarabia.com/business/1303563-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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